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WproWadzenie





Konferencje zo sta ły opra co wa ne ja ko po moc w przy go to wa niu uczniów
do uczest ni cze nia i prze ży wa nia świę ta Dzięk czy nie nia ob cho dzo ne go
w pierw szą nie dzie lę czerw ca każ de go ro ku. na treść książ ki skie ro wa nej
do mło dzie ży skła da się omó wie nie sied miu war to ści wy róż nio nych z na -
ucza nia ja na Paw ła ii.

kształ to wa nie po sta wy dzięk czy nie nia za: ży cie, du cho wość, mi łość,
zdol no ści i ta len ty, wspól no tę, kul tu rę oj czy stą oraz war to ści współ cze -
snej na uki i tech ni ki sta no wi peł ny ob raz praw dzi wie chrze ści jań skiej for -
ma cji. jan Pa weł ii ja ko wy cho waw ca mło dzie ży czy nił wy mie nio ne
war to ści pod sta wą swo je go na ucza nia na te mat od naj dy wa nia sen su ży -
cia, dro gi do Bo ga oraz wła ści we go sto sun ku do ota cza ją ce go świa ta. 

treść Konferencji po ka zu je, że do pie ro w po sta wie dzięk czy nie nia po -
tra fi my roz po znać wła ści wy sens ży cia. war to ści, któ re tu przed sta wia my,
uczą nie tyl ko wdzięcz no ści za dar ży cia, ale rów nież pro wa dzą do ak -
cep ta cji sa me go sie bie w da nym śro do wi sku oraz in spi ru ją do po zy tyw -
ne go dzia ła nia. Po sta wa dzięk czyn na otwie ra na bez in te re sow ną mi łość
Bo ga do nas. jed no cze śnie po sta wa ta uczy przyj mo wać da ry Bo że zgod -
nie z za my słem Daw cy, któ ry chce, aby śmy się ni mi za chwy ca li i na stęp -
nie dzie li li je z in ny mi. Dzięk czy nie nie od no si się do wiel kich war to ści,
ale za wsze znaj du je swo je od bi cie w co dzien nych po sta wach, sło wach
i czy nach. 

osta tecz nie więc za da niem Konferencji jest ukie run ko wa nie po sta wy
ucznia ku od kry ciu nie skoń czo nej do bro ci i wiel ko ści Bo ga i pięk na stwo -
rze nia, któ re od naj du je się po przez ma łe, co dzien ne spra wy, drob ne szcze -
gó ły, nie po zor ne ge sty i dzia ła nia.

1. wycHowawcze założenia KOnferencji

za da niem Konferencji jest przy go to wa nie ma te ria łu dy dak tycz ne go
do pro ce su for ma cyj ne go i wy cho waw cze go uczniów klas gim na zjal nych
i li ce al ny ch1.

1 ministerstwo eDukacji naroDowej, O programie wychowawczym szkoły,
red. j. Dobrzyński, warszawa 2001, s. 28.
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na tu ral nym obo wiąz kiem czło wie ka jest prze ka zy wa nie for ma cji z jed -
ne go po ko le nia – star sze go, na dru gie – młod sze. obo wią zek ten wy ni ka
nie ja ko z na tu ry ludz kiej i zo sta je roz po zna ny przez spo łe czeń stwo oraz
jest wy peł nia ny suk ce syw nie, sto sow nie do eta pu roz wo ju czło wie ka.
na prze strze ni ty się cy lat kształ to wa nia się róż nych kul tur i prze ka zy wa -
nia ich suk ce syw nie na stę pu ją cym po ko le niom, moż na za ob ser wo wać ten -
den cje do od kry wa nia na tu ral nych war to ści po trzeb nych do cią gło ści ży cia,
po czu cia bez pie czeń stwa i moż li wo ści roz wo ju. od kry wa ne w ten spo sób
pod sta wo we war to ści: wia ra, mi łość, wol ność, spra wie dli wość, po kój, bez -
pie czeń stwo, so li dar ność – po wo li, ale sys te ma tycz nie wpły wa ły na umac -
nia nie się okre ślo nych spo łecz no ści. czło wiek na prze strze ni ty się cy lat
sta rał się bu do wać zor ga ni zo wa ne struk tu ry ro dzin ne, ple mien ne i na ro -
do we. nie któ rym spo łecz no ściom uda ło się dojść do utwo rze nia na ro du
cha rak te ry zu ją ce go się jed nym ję zy kiem, wspól ną hi sto rią, re li gią i świa -
do mo ścią wspól no ty. spoj rze nie na hi sto rię świa ta i ludz ko ści po zwa la zy -
skać prze świad cze nie, że u pod staw an tro po lo gicz nych czło wie ka le ży
umie jęt ność od kry wa nia war to ści oraz zdol ność kie ro wa nia się ni mi.

Do od kry wa nia war to ści, pod trzy my wa nia ich w świa do mo ści i kul ty -
wo wa nia, nie ja ko na tu ral ną for mą prze ka zu sta wa ło się wy cho wa nie. z cza -
sem do wy cho wa nia do łą cza no nie ustan nie po sze rza ją ce się wy kształ ce nie,
prze ka zy wa ne i zdo by wa ne przez zor ga ni zo wa ne for my szkol nic twa.

moż na za uwa żyć, że fun da men tem for ma cji, edu ka cji i kształ ce nia, we
wszyst kich je go za kre sach, jest po sta wa życz li wo ści ja ko prze jaw mi ło ści
i po sza no wa nia dru gie go czło wie ka. każ da cy wi li za cja, czy li zor ga ni zo wa -
na spo łecz ność ludz ka, wy ma ga kształ to wa nia na le żą cych do niej przed sta -
wi cie li – jed no stek ludz kich, tak, by kie ro wa li się na tu ral ną za sa dą czy nie nia
do bra. Do bro to – prze ka zy wa ne dzie ciom i mło dzie ży – jest pod sta wą eg -
zy sten cji, roz wo ju, po stę pu i wza jem ne go do sko na le nia. kształ tu je ono
i utrwa la świa do mość in dy wi du al ną i spo łecz ną oraz świad czy o pięk nie
ludz kie go ży cia i dzia ła nia. czło wiek do bry, szla chet ny, wy cho wa ny i wy -
kształ co ny, dą ży do osią gnię cia szczę ścia i pra gnie tym szczę ściem po dzie -
lić się z in ny mi ludź mi, a na wet dzie lić swo ją ra dość z ota cza ją cym go
świa tem, z ca łą przy ro dą oży wio ną i nie oży wio ną.

Pro ces wy cho wa nia i kształ ce nia przy spie sza roz wój oso bo wo ści, po -
zwa la na przy swo je nie pod sta wo wych war to ści: praw dy, do bra, pięk na,
spra wie dli wo ści, mi ło ści i so li dar no ści oraz stwa rza moż li wość ra cjo nal -
ne go i har mo nij ne go roz wo ju.

wszyst kie wiel kie cy wi li za cje po wsta wa ły i roz wi ja ły się dzię ki nie stru -
dzo ne mu wy sił ko wi wy cho waw cze mu i for ma cyj ne mu. współ cze sny świat,
ze wzglę du na in ten syw ny roz wój kul tu ry oraz słu żą cych jej upo wszech nia -
niu środ ków prze ka zu, a tak że na ra sta ją cą glo ba li za cję, wy ma ga co raz lep -
szych konferencji i pro gra mów wy cho waw czych uwzględ nia ją cych wszyst kie
pod sta wo we war to ści ży cia ludz kie go.
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1.1. PoD mio to wość w KOnferencjach

Konferencje opar te na kon cep cji, któ ra an ga żu je do głęb nie do brą wo -
lę, mo gą być re ali zo wa ne tyl ko przy świa do mym i wol nym udzia le tych
wszyst kich, któ rzy w nim uczest ni czą. Dla urze czy wist nie nia konferencji
i za sto so wa nia ich tre ści nie zbęd ne są wszyst kie pod mio ty bio rą ce udział
w pro ce sie for ma cyj nym. Do tych pod mio tów na le ży przede wszyst kim,
uczeń, na stęp nie je go śro do wi sko ro dzin ne oraz śro do wi sko szkol ne2.

w sen sie ogól nym pod mio tem konferencji jest czło wiek. wy ma ga on
nie ustan ne go sa mo wy cho wa nia i sa mo kształ ce nia teo lo gicz ne go w każ -
dym mo men cie swe go ży cia. re li gij ne wy cho wa nie ni gdy się nie koń czy,
po nie waż sta le py ta my o sens na sze go ist nie nia i dzia ła nia. z chwi lą wy -
zna cze nia so bie okre ślo nych dzia łań na stę pu je ko niecz ność po szu ki wa nia
ade kwat nych środ ków do re ali za cji za mie rzo nych ce lów. aby osią gnąć ce -
le ogól ne, spo łecz ne oraz in dy wi du al ne, oso bo we, mu si my wejść na dro -
gę po szu ki wa nia wła ści wych me tod for ma cyj nych i wy cho waw czych.

Pod sta wo wym za da niem w me to do lo gii prze ka zy wa nia wia ry i wy -
cho wa nia jest po zna wa nie wła sne go „ja” i po zna wa nie dru gie go czło -
wie ka, ro zu mia ne go ja ko „dar”3. wza jem ne po zna nie się czło wie ka
z czło wie kiem (tak że po zna nie się jed nost ki ze spo łe czeń stwem) roz po -
czy na nie ustan ny dia log. obie stro ny mu szą re ali zo wać się wza jem nie,
per so nal nie na sie bie od dzia ły wać, wza jem nie się kształ cić i wza jem nie
od no sić obo pól ne ko rzy ści mo ral ne. nie ma w tym dia lo gu żad nej do mi -
na cji, wy nio sło ści jed ne go pod mio tu nad dru gim pod mio tem. Prze ka zu -
ją cy wia rę i przyj mu ją cy wia rę ma ją tę sa mą god ność, war tość,
in dy wi du al ność. obo wią zu je wza jem ne po sza no wa nie, brak ja kiej kol -
wiek agre sji, zmu sza nia, czy po ni ża nia. je dy nym mo ty wem jest mi łość
do słu cha cza -ucznia, po par ta au to ry te tem, ale ni gdy nie na du ży wa nym.

w sen sie szcze gó ło wym pod mio tem konferencji i ca łe go pro ce su wy -
cho waw cze go jest uczeń szko ły po nad pod sta wo wej. je go du cho wy i re li -
gij ny roz wój po wi nien znaj do wać się w cen tral nym punk cie pra cy
for ma cyj nej i edu ka cyj nej. uczeń jest naj waż niej szym pod mio tem, któ ry
pod le ga pro ce so wi prze ka zy wa nia wia ry, a jed no cze śnie ja ko byt ro zum ny,
sam w so bie kształ tu je ak ty wia ry po przez sa mo kształ ce nie. wszyst kie in -
ne pod mio ty, prze ka zu ją ce wia rę i wy cho wu ją ce, peł nią wo bec nie go funk -
cje po moc ni cze, wspie ra ją ce, do star cza jąc od po wied nich tre ści
wy cho waw czych oraz przy kła dów pro ce sów wy cho waw czych pod da nych
kry te rium praw dy o Bo gu i o ota cza ją cym świe cie.

2 Por. kongregacja Ds. wycHowania katoLickiego, religijny wymiar wychowania
w szkole katolickiej, Dimensione religiosa dell’educazione nella scuola cattolica. Lineamenti per
la riflessione e la revisione, rzym, 7.04.1988, w: enchiridion Vaticanum, t. 11, s. 59.

3 Por.: „(...) każdy urzeczywistnia siebie przez bezinteresowny dar z siebie samego”, w: jan
Paweł ii, List Gratissimam sane, 16.
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szcze gól ną ro lę w prze ka zy wa niu wia ry peł ni śro do wi sko ro dzi ny,
z któ rej po cho dzi uczeń. ro dzi ce ma ją pierw sze i pod sta wo we pra wo
do wy cho wy wa nia swo ich dzie ci4, ma ją za rów no pra wo, jak i mo ral ny
obo wią zek prze ka zy wać im skarb wia ry. otrzy mu ją to pra wo na za sa dzie
zro dze nia, jest ono nie po wta rzal ne, je dy ne, peł ne i au to no micz ne. Pra wo
na tu ral ne jest po głę bia ne po przez sa kra ment chrztu ro dzi ców, przez któ ry
sta ją się oni au ten tycz ny mi apo sto ła mi wo bec swo ich dzie ci.

w sen sie spe cjal nym pod mio tem konferencji jest ka te che ta, pe da gog,
wy cho waw ca kla sy, mo ral nie i za wo do wo od po wie dzial ny za swo ich,
uczniów. każ dy wy cho waw ca kształ tu je swo ich pod opiecz nych zgod nie
z wła snym su mie niem, ufor mo wa nym wcze śniej i zwe ry fi ko wa nym przez
ży cie. Dzie je się tak dla te go, że to czło wiek wy cho wu je czło wie ka w at -
mos fe rze mi ło ści i zgod nie z praw dą.

w pro ce sie for ma cyj nym i wy cho waw czym ma my do czy nie nia ze wza -
jem nym od dzia ły wa niem oso bo wo ści ludz kich ja ko zja wi skiem psy cho lo -
gicz nym. wy szcze gól nio ne pod mio ty: każ dy czło wiek, uczeń, ka te che ta,
wy cho waw ca, ro dzi ce ucznia, a tak że pa ra fia two rzą śro do wi sko przy ja zne
i do bre dla prze ka zu de po zy tu wia ry oraz do kształ to wa nia no wej, mło dej
in dy wi du al no ści i oso bo wo ści. w pro ce sach wza jem ne go od dzia ły wa nia
na le ży uwzględ nić tak że in ne śro do wi ska i zbio ro wo ści: ro dzi nę dal szą,
spo łecz ność szkol ną, gru pę po dwór ko wą, miej sco wość, w któ rej mło dy
czło wiek ży je, re gion z wła sną kul tu rą, ko ściół, pań stwo oraz część świa -
ta (np. wspól no ta eu ro pej ska).

1.2. PrzeD mio to wość w KOnferencjach

Konferencje opie ra ją się na za ło że niach re li gij nych, fi lo zo ficz nych,
psy cho lo gicz nych (psy cho lo gia roz wo jo wa dziec ka) i dy dak tycz nych,
za war tych  m.in. w kon sty tu cji rP5, do ku men tach ko ścio ła ka to lic -
kie go6, ko dek sie ro dzin nym i opie kuń czym z dnia 25 lu te go 1964 
(Dz.u. z 1964 r., nr 9 poz. 59 z późn. zm.)7, kon wen cji o pra wach
dziec ka z dnia 20 li sto pa da 1989 r. Dz.u. z 1991 r., nr 120, poz. 526),

4 „za da nie wy cho wa nia wy pły wa z naj bar dziej pier wot ne go po wo ła nia mał żon ków do uczest 
nic twa w stwór czym dzie le Bo ga: ro dząc w mi ło ści i dla mi ło ści no wą oso bę, któ ra sa ma w so 
bie jest po wo ła na do wzro stu i roz wo ju, ro dzi ce tym sa mym po dej mu ją za da nie umoż li wie nia
jej ży cia w peł ni ludz kie go. Przy po mniał o tym so bór wa ty kań ski ii”, w: jan Pa weł ii,
adh. fa mi lia ris con sor tio, 36. Por. so BÓr wa ty kaŃ ski ii, De kla ra cja o wy cho wa niu
chrze ści jan skim Gra vis si mum edu ca tio nis, 3.

5 art. 48, ust. 1 kon sty tu cji rze czy Po sPo Li tej PoL skiej (Dz.u. z 1997 r., nr 78,
poz. 483).

6 Pi smo świę te, ka tecHzm ko ścio ła ka to Lic kie go, ko Deks Pra wa ka no 
nicz ne go, do ku men ty na ucza nia pa pie skie go.

7 Ko deks ro dzin ny i opie kuń czy oraz in ne prze pi sy praw ne do ty czą ce ro dzi ny, red. P. Pia sec ki,
war sza wa 1999.



wProwaDzenie 13

li te ra tu rze fa cho wej (dy dak tycz nej i wy cho waw czej), a po nad to na do -
brej prak ty ce for ma cyj nej i pe da go gicz nej.

wszyst kie wy żej wy szcze gól nio ne źró dła są zbio rem au to ry ta tyw nym,
któ ry zo stał sfor mu ło wa ny nor ma tyw nie, w in te re sie do bra, ja kie ma przy -
no sić pro ces for ma cyj ny i wy cho waw czy w za kre sie wia ry. one, te wła śnie
źró dła, są gwa ran tem po praw no ści, ce lo wo ści i sku tecz no ści. Przed mio to -
wość pro ce su prze ka zu wia ry nie mo że być pod żad nym po zo rem my lą ca,
nie mo że też wpro wa dzać w błąd, nie mo że mieć tak że cha rak te ru eks pe -
ry men tal ne go. tyl ko na uka pew na (dy dak ty ka i pe da go gi ka), mo ral nie
słusz na, spraw dzo na i opar ta na war to ściach mo że być za pro po no wa na wy -
cho wy wa ne mu czło wie ko wi. ze wzglę du na god ność, oso bo wość, nie po -
wta rzal ność i uni kal ność ży cia ludz kie go pro po no wa ne wy cho wa nie
re li gij ne re ali zu je się tyl ko raz i po zo sta wia nie za tar ty ślad w czło wie ku.
z te go też po wo du do te go pro ce su na le ży pod cho dzić z wiel ką ostroż no -
ścią, kie ru jąc się wie dzą, do świad cze niem, wia rą i mo dli twą, za wsze ma jąc
przy tym na uwa dze do bro wy cho wan ka.

1.2.1. treść KOnferencji

tre ścią Konferencji są war to ści8 ogól no ludz kie: teo lo gicz ne, fi lo zo ficz -
ne, in te lek tu al ne, mo ral ne i in for ma cyj ne, nie zbęd ne do od kry wa nia sen -
su ży cia ludz kie go i po stę po wa nia zgod nie z nor ma mi mo ral ny mi
przy ję ty mi w na szej kul tu rze na ro do wej i chrze ści jań skiej.

jan Pa weł ii wy stę pu jąc w imie niu ko ścio ła, bro ni uni wer sal nych
i nie zmien nych war to ści, któ re za bez pie cza ją do bro i wol ność czło wie -
ka. war to ści, któ re wy bra li śmy z na ucza nia pa pie ża, do ty czą god no ści
czło wie ka w jej róż nych wy mia rach oso bo wych i spo łecz nych. są to
war to ści: ży cia, du cho wo ści, mi ło ści, zdol no ści i ta len tów, wspól no ty,
kul tu ry oj czy stej oraz war tość współ cze snej na uki i tech ni ki. Pro ble ma -
ty ka każ de go z roz dzia łów zbu do wa na jest na do ku men tach pon ty fi -
ka tu ja na Paw ła ii. i chociaż treść każ dej zaj mu je od ręb na war tość,
w ca ło ści każ da wpi su je się w syn te zę na ucza nia pa pie skie go.

w Konferencji 1. wy ja śnia my war tość, świę tość i nie na ru szal ność ży -
cia czło wie ka. ży cie to naj więk szy dar, ja ki czło wiek otrzy mał od Bo ga.
Dar, za któ ry po win ni śmy dzię ko wać przede wszyst kim po przez je go
ochro nę i roz wój od po czę cia aż do na tu ral nej śmier ci. od naj du je my tu
frag men ty wy ja śnia ją ce, czym jest oraz na czym po le ga god ność
czło wie ka.

8 „kształ to wa nie się jest pro ce sem du cho wym wy wo ła nym przez roz bu dzo ny głos war to ści
urze czy wist nio nych w wy so ce war to ścio wych i przy tym róż no rod nych do brach kul tu ral nych:
po znaw czych, re li gij nych, mo ral nych i es te tycz nych, a na wet uży tecz no ścio wych i he do ni 
stycz nych”. m. Bo czar, War to ści w kul tu rze czyn ni ka mi ukie run ko wu ją cy mi edu ka cję
(w kon tek ście pe da go gi ki B. na wro czyń skie go), w: Pe da go gi ka ogól na. Pro ble my ak sjo lo gicz 
ne, red. t. ku koło wicz, m. no wak, Lu blin 1997, s. 157 158. Por. 
B. nawroczyŃski, Za sa dy na ucza nia, w: Dzie ła wy bra ne, t. 2, war sza wa 1987, s. 90.
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Konferencja 2. pod kre śla, że ży cia czło wie ka nie da się spro wa dzić wy -
łącz nie do wy mia ru ma te rial ne go. war to ści du cho we, bo o nich trak tu je ta
Konferencja, spra wia ją, że czło wiek od kry wa praw dę o so bie, re ali zu je się
w re la cji z Bo giem i speł nia się w re la cji z dru gim czło wie kiem, bu du jąc
cy wi li za cję mi ło ści.

w ko lej nej Konferencji przed sta wia my mi łość ja ko war tość wpi sa ną
w ser ce i umysł czło wie ka, któ rą, sa mi ob da rze ni przez Bo ga, po win ni śmy
dzie lić z in ny mi. ta ka mi łość jest war to ścią re ali zu ją cą się po przez róż no ra -
kie po wo ła nia. wie lość po wo łań da je mi ło ści nie ogra ni czo ne po le do czy nie -
nia do bra, do wni ka nia tam, gdzie mi ło ści za bra kło, al bo gdzie bez mi ło ści
jest nie moż li we dal sze ży cie, al bo dal szy roz wój czło wie ka i świa ta.

czło wiek od czy tu je swo je po wo ła nie rów nież w kon tek ście ta len tów
i zdol no ści, któ re roz po zna je i roz wi ja. Dla te go w Konferencji 4. za ję li śmy
się po win no ścią czło wie ka do roz wi ja nia w so bie tych zdol no ści, któ re słu -
żą nie tyl ko sa me mu ob da ro wa ne mu, ale i oto cze niu. zdol no ści i ta len ty
pod kre śla ją wy jąt ko wość czło wie ka, a tym sa mym po ma ga ją od na leźć swo -
je miej sce w gru pie spo łecz nej. Dla tej war to ści nie za stą pio ną ro lę speł nia
oczy wi ście ro dzi na, ale i śro do wi sko szko ły i pa ra fii, któ re po ma ga ją w od -
kry wa niu peł ni ta len tów.

Dar ży cia, któ ry otrzy mu je my od Bo ga, za wsze ma cha rak ter wspól no -
to wy, dla te go też na tu ral nym spo so bem ist nie nia czło wie ka jest je go funk -
cjo no wa nie w re la cji z in ny mi. w Konferencji 5. oma wia my cha rak ter
i ce lo wość two rze nia róż nych wspól not, po cząw szy od ro dzi ny, przez za -
kon ną, pa ra fial ną, na ro do wą, do grup mło dzie żo wych, or ga ni za cji spo łecz -
nych czy in sty tu cji pu blicz nych. w każ dej z nich bez wzglę du na cha rak ter
obo wią zu je przy ka za nie mi ło ści bliź nie go.

wie le wy po wie dzi ja na Paw ła ii sku pia się wo kół zna cze nia kul tu ry
oj czy stej, dla te go tę war tość uczy ni li śmy te ma tem Konferencji 6. war tość
kul tu ry oj czy stej słu ży bu do wa niu toż sa mo ści czło wie ka, po zwa la głę biej
zro zu mieć sie bie i swo je miej sce na zie mi. kształ tu je po sta wę bra ter stwa
i wspól no ty. chce my w tym miej scu uświa do mić mło dzie ży, że dzię ki po -
sta wie dzięk czy nie nia Bo gu za war to ści kul tu ry oj czy stej, świat sta je się
miej scem jed no czą cym róż ne kul tu ry, z któ rych każ da ma peł ne pra wo ist -
nie nia. Bu du je się tym sa mym po sta wę to le ran cji i ak cep ta cji dla kul tur
in nych niż wła sna.

ostat nia z Konferencji po dą ża za współ cze snym roz wo jem na uki i tech -
ni ki, któ re dą żą do zmi ni ma li zo wa nia cier pień czło wie ka, tak na po zio mie
cho rób fi zycz nych, jak rów nież pro ble mów emo cjo nal nych, bra ku opie ki ro -
dzi ciel skiej, po pra wy wa run ków ma te rial nych, czy też cier pień zwią za nych
z za gro że nia mi po wo do wa ny mi nisz czy ciel ską si łą przy ro dy. czło wie ko wi
słu ży rów nież roz wój środ ków spo łecz ne go prze ka zu, któ re, je że li tyl ko po -
praw nie re ali zu ją po wie rzo ne im za da nia, sta ją się środ kiem prze ka zy wa nia
praw dy o czło wie ku i świe cie. zgod nie z na ucza niem ja na Paw ła ii po ka zu -
je my, że dzięk czy nie nie za war to ści na uki i tech ni ki ozna cza po sta wę służ by
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i po ko ry dla zdol no ści in te lek tu al nych czło wie ka, któ rych źró dłem jest Bóg.
Dzięk czy nie nie za war to ści wią że się jed no znacz nie z po sta wą mo dli -

twy, kon tem pla cji i po ko ry. tak kształ to wa ne ży cie du cho we z pew no ścią
znaj dzie swo je prze ło że nie na kon kret ne dzia ła nia co dzien ne. tym sa mym
zre ali zo wa ny zo sta nie apel ja na Paw ła ii o ta kie kształ to wa nie wła sne go
ży cia, któ re bę dzie sta wać się co raz bar dziej na ob raz i po do bień stwo Bo -
ga, a za da nia te go nie da się zre ali zo wać sa mot nie. czło wiek z na tu ry jest
bo wiem by tem spo łecz nym, jest czę ścią spo łecz no ści, w któ rej ży je, w niej
się naj pierw ro dzi, roz wi ja, do ra sta, uczy się i kształ tu je, a na stęp nie wcho -
dzi w krąg spo łecz nych re la cji ta kich jak: pa ra fia, na uka, pra ca, dzia łal ność
w peł nie niu okre ślo nych ról spo łecz nych, wy peł nia nie za dań zgod nych
z wy kształ ce niem i po wo ła niem. od spo łecz no ści czło wiek otrzy mu je po -
czu cie bez pie czeń stwa, gwa ran cje by to we i eko no micz ne, za bez pie cze nie
spo łecz ne i zdro wot ne. re la cja „ja – spo łecz ność” nie ustan nie trwa, po wo -
du je wza jem ny roz wój, wspól ne do sko na le nie się, a ce lem tej re la cji są osią -
ga ne i wpro wa dza ne w ży cie war to ści.

w Konferencjach pro po no wa ne są po praw ne i mo ral nie do bre po sta wy
wo bec dru gie go czło wie ka spo ty ka ne go w ro dzi nie, w szko le, w na rze czeń -
stwie, w mał żeń stwie, a tak że w szko le, pra cy i pod czas wy po czyn ku. ta re -
la cja wpły wa na wza jem ne uspo łecz nie nie się, zbu do wa nie wła sne go
śro do wi ska opar te go na ak cep ta cji, za ufa niu i po zy tyw nych związ kach uczu -
cio wych.

Konferencje sta ra ją się pod kre ślić re la cję oso bo wą: „ja – wo bec sa me -
go sie bie”. ta re la cja po ma ga w po praw nym po zna wa niu swo ich za let,
a tak że sła bo ści cha rak te ru, oraz uka zu je moż li wo ści sa mo do sko na le nia
się9 i bu do wa nia oso bo wo ści na kie ro wa nej na do bro, spra wie dli wość, pięk -
no i mi łość. w pro ce sie for ma cji i wy cho wa nia te pod sta wo we war to ści po -
win ny być przez ucznia (wy cho wan ka) roz po zna ne, we wnętrz nie
za ak cep to wa ne, a na stęp nie kul ty wo wa ne na prze strze ni ca łe go ży cia.

1.2.2. for ma KOnferencji

każ da z opra co wa nych Konferencji za wie ra 17 sta łych ele men tów: 
m.in. ce le wy cho waw cze (ogól ne, szcze gó ło we for ma cyj ne i wy cho waw cze),
pro po no wa ne te ma ty, za da nia dla ucznia (sa mo wy cho wa nie), prze sła nie dla
ro dzi ców, prze sła nie dla szko ły (wy cho waw cy), spo sób re ali za cji, na ucza nie
pa pie skie, tek sty Pi sma świę te go, ka te chizm ko ścio ła ka to lic kie go, treść
głów ną Konferencji, osią gnię cia i efek ty, za gro że nia. ostat nim ele men tem jest
spis lek tur do ty czą cych da nej war to ści. na sa mym koń cu książ ki za miesz -
czo no bi blio gra fię ze bra ną i po sze rzo ną, aby za in te re so wa nym uła twić do -
stęp do ma te ria łu dy dak tycz ne go.

9 Por. H. słowiŃska, autoformacja przez wychowanie, „Pedagogia christiana” 2007,
nr 1(19), s. 70 81.
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Dla dzi siej sze go po ko le nia mło dzie ży waż nym środ kiem ko mu ni ka cji
jest ob raz dla te go, też wy ra żo na tu treść zi lu stro wa na zo sta ła w for mie zdjęć.
sta no wią one wi zu al ne uzu peł nie nie pro ble ma ty ki za war tej w książ ce. fo -
to gra fie są tu jed no cze śnie po mo cą w przy swo je niu oma wia ne go ma te ria łu.

Do każ dej z Konferencji wpro wa dzo ny zo stał gra ficz ny układ pik to gra -
mów. ich za da niem jest upo rząd ko wa nie tek stu i wpro wa dze nie sta łych
punk tów od nie sień. Przez swój sche ma tycz ny, a za ra zem sym bo licz ny ry -
su nek, pik to gra my uła twia ją czy ta nie i od naj dy wa nie szu ka nych tre ści. 

w nie któ rych miej scach książ ki za miesz czo ne są pik to gra my z wi ze run -
kiem pły ty. ozna cza to, że ma te riał do ty czą cy te go punk tu znaj du je się
na pły cie DVD, któ rą do łą cza my do książ ki. na pły cie za miesz czo ne zo sta -
ły frag men ty fil mów zwią za nych z na ucza niem ja na Paw ła ii, któ re do ty czą
za gad nień oma wia nych w kon kret nej war to ści. Przy go to wa li śmy rów nież
po kaz slaj dów sta no wią cych wy bór naj waż niej szych tre ści każ dej
z Konferencji. ka te chi zu ją cy mo że rów nież sko rzy stać z za miesz czo nych tu
anek sów za wie ra ją cych frag men ty tek stów pa pie skich rów nież te ma tycz nie
do pa so wa nych do Konferencji. ma my świa do mość, że pro po no wa na tu for -
ma Konferencji sta no wi je dy nie jed ną z pro po zy cji zre ali zo wa nia te ma tu,
dla te go za miesz czo ne tu fil my i tek sty do pra cy z ucznia mi mo gą zo stać wy -
ko rzy sta ne w róż nym za kre sie. w na szym za my śle po win ny rów nież sta no -
wić in spi ra cję dla wła snych po szu ki wań za rów no na uczy cie la, jak i uczniów.

1.3. miej sce re aLi za cji KOnferencji

Prze ka za nie wia ry i wy cho wa nie obej mu je ca łe – bliż sze i dal sze – śro -
do wi sko, w któ rym ży je czło wiek: dom ro dzin ny, szko łę, pra cę, miej sca
roz ryw ki, środ ki ma so we go prze ka zu itd. każ de z tych śro do wisk in ten -
syw nie od dzia łu je na nie go i stwa rza moż li wość dy na micz ne go współ dzia -
ła nia, a to współ dzia ła nie jest jed no cze śnie for ma cją i wy cho wa niem.

ze wzglę du na for ma cyj no -wy cho waw czy cha rak ter Konferencji, miej -
scem, w któ rym pro po nu je się je go re ali za cję jest lek cja ka te che zy – szko -
ła, na to miast prze strzeń od dzia ły wa nia bę dzie roz cią gnię ta na wszyst kie
wspo mnia ne sfe ry ży cia i dzia łal no ści ucznia.

szko ła ja ko je den z głów nych „wy cho waw ców” po win na or ga ni zo wać
wraz z in ny mi pod mio ta mi wy cho waw czy mi od po wied nie po la od dzia ły -
wań, za cho wu jąc swo je kom pe ten cje i od po wie dzial ność. szcze gól nym
po lem współ pra cy dla szko ły po win na być ro dzi na ucznia, po nie waż w ro -
dzi nie do ko nu je się pod sta wo we wy cho wa nie, i to wła śnie na ro dzi nie spo -
czy wa ją głów ne i za sad ni cze pra wa for ma cyj ne i wy cho waw cze10.

10 „Bezpośrednimi wychowawcami w stosunku do swoich dzieci pozostają zawsze na pierwszym
miejscu rodzice”, w: jan Paweł ii, List Gratissimam sane, 16.
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2. metoDoLogia

2.1. założenia metoDoLogiczne

ogól nym me to do lo gicz nym za ło że niem Konferencji jest za pro po no wa nie
spój ne go pro jek tu pra cy wy cho waw czo -dy dak tycz nej z mło dzie żą. Pro gram
Konferencji prze wi dzia ny jest do re ali za cji w for mie jed no stek lek cyj nych.
Do po szcze gól nych za gad nień po da wa na jest li te ra tu ra po moc ni cza (m.in. do -
ku men ty na ucza nia pa pie skie go, pu bli ka cje fa cho we, pra sa, fil my).

Pe da gog re ali zu ją cy konferencje  mo że do wol nie wy bierać za pro po no wa -
ne te ma ty, re du ko wać je lub zmie niać, uwzględ nia jąc moż li wo ści cza so we,
per cep cję uczniów, su ge stie ro dzi ców oraz ma te ria ły dy dak tycz ne, ja ki mi
dys po nu je. ucznio wie mo gą wpro wa dzać do Konferencji swo je su ge stie, po -
my sły i in no wa cje w za leż no ści od ak tu al nych za in te re so wań oraz po trzeb.
Dy na micz na współ pra ca po mię dzy ka te che tą a uczniem ma uczy nić
z Konferencji sku tecz ne na rzę dzie for ma cji mo ral nej, a także in te lek tu al nej,
re ali zo wa nej na te re nie szko ły, jak również w śro do wi sku ro dzin nym i spo -
łecz nym.

ro dzi ce ucznia ma ją za za da nie ak tyw nie włą czyć się w re ali za cję
Konferencji, aby pro ces for ma cyj ny i wy cho waw czy na stę po wał w spo sób
in te gral ny. w ra mach oma wia nia po szcze gól nych war to ści, pro po nu je się
od ręb ne prze sła nie dla każ dej z grup, do któ rej jest ad re so wa ny: prze sła nie
dla ucznia, prze sła nie dla ro dzi ców i prze sła nie dla ka te che ty.

Prze sła nia dla ucznia po le ga ją na za po zna niu się z od po wied ni mi
dla oma wia nej war to ści nor ma mi po stę po wa nia i za sa da mi dzia ła nia.
uczeń sta ra się je usys te ma ty zo wać i re ali zo wać w ży ciu co dzien nym. 

Prze sła nia dla ro dzi ców po le ga ją na wspól nej z dziec kiem re ali za cji za ło -
żeń Konferencji w śro do wi sku do mo wym oraz wspar ciu na uczy cie li po dej mu -
ją cych tę pra cę na te re nie szko ły. ro dzi ce bądź opie ku no wie czyn nie
uczest ni czą w ca łym pro ce sie for ma cyj nym i wy cho waw czym. Po win ni oni
ze szcze gól nym za an ga żo wa niem i po świę ce niem pra co wać ze swo im dziec -
kiem. Prze sła nia dla ka te che tów, na uczy cie li i wy cho waw ców obej mu ją rów -
nież dy rek cję szko ły, dy dak ty ka, pe da go ga, psy cho lo ga,
opie ku na na wy ciecz ce lub wy po czyn ku wa ka cyj nym, czy li tych wszyst kich,
któ rzy ma ją przy go to wać, za pro po no wać i re ali zo wać pro gram Konferencji.
Konferencje re ali zo wa ne w ta kim sze ro kim kon tek ście przy bie ra ją for mę nie
tyl ko jed nost ki lek cyj nej – ka te che zy, ale tak że swo imi tre ścia mi obej mu ją ca -
łą sfe rę ży cia i dzia ła nia, a w szer szym ro zu mie niu, win ny bu do wać cy wi li za -
cję opar tą na war to ściach.

2.2. sPÓjność KOnferencji

Przy oma wia niu w Konfrerncjach ko lej nych war to ści moż na za pro po no -
wać je den lub wię cej te ma tów do re ali zo wa nia ja ko jed nost ki lek cyj ne.
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w każ dym te ma cie wy róż nia my nor my11 po stę po wa nia, któ re po twier dza ją
roz po zna ną war tość lub war to ści, ich ak cep ta cję, czy li przy ję cie za swo je
oraz ich prak tycz ne za sto so wa nie. nor ma po stę po wa nia ma cha rak ter nor -
ma tyw ny i au to ry ta tyw ny i jej źró dłem jest pra wo daw ca po zy tyw ny lub pra -
wo na tu ral ne, któ re czło wiek roz po zna je ja ko pod sta wę swo je go ży cia
in dy wi du al ne go i spo łecz ne go. Bez sto so wa nia tych norm trud no so bie wy -
obra zić ja kie kol wiek współ ist nie nie i współ dzia ła nie ga tun ku ludz kie go.
zlek ce wa że nie lub od rzu ce nie ogól nie przy ję tych norm pro wa dzi naj czę -
ściej do pa to lo gii za cho wań, do po wsta wa nia ne ga tyw nych sub kul tur,
do wal ki spo łecz nej, a nie kie dy do kon flik tu zbroj ne go. w zor ga ni zo wa nych
i wie rzą cych spo łecz no ściach źró dłem norm jest ko ściół i wła dza usta wo -
daw cza, któ ra re spek tu jąc pra wo na tu ral ne, swo im au to ry te tem usta na wia
nor my (kon sty tu cja, pra wo cy wil ne) i zo bo wią zu je do ich sto so wa nia.

Do norm wy ni ka ją cych z war to ści na le ży do sto so wać od po wied nie za -
sa dy dzia ła nia 12, dzię ki któ rym czy ny ludz kie – for mal ne (we wnętrz ne)
i ma te rial ne (ze wnętrz ne) – otrzy mu ją hie rar chię war to ści, zo sta ją pod da -
ne mo ral nej oce nie oraz sku tecz nie funk cjo nu ją. w pro ce sie wy cho wa nia
czło wiek uczy się za sad dzia ła nia, przyj mu je je za swo je i wpro wa dza
w ży cie. im wię cej tych za sad funk cjo nu je, tym spo łe czeń stwo re pre zen -
tu je wyż szą kul tu rę, a to spra wia, że ży cie wszyst kich sta je się ła twiej sze
a pra ca bar dziej twór cza. Po więk szać się bę dzie tak że za kres po czu cia bez -
pie czeń stwa i po wszech ne sto so wa nie spra wie dli wych praw.

nor my po stę po wa nia i za sa dy dzia ła nia wza jem nie się prze ni ka ją i uzu -
peł nia ją w pro ce sie re ali za cji od po wied nich war to ści. war to ści, nor my po stę -
po wa nia oraz za sa dy dzia ła nia two rzą zwar ty, we wnętrz nie spój ny sys tem.

2.3. ceL wycHowawczy w KOnferencjach

re ali zu jąc pro ces wy cho waw czy na le ży pre cy zyj nie okre ślić ce le po dej -
mo wa nych dzia łań, aby osią gnąć za mie rzo ny sku tek. w pro ce sie wy cho waw -
czym na szcze gól nych za sa dach do ko nu je się wy mia na idei i war to ści. mło dy

11 „te za, w któ rej tre ści za war te jest pra wo rzą dzą ce ja ki miś pro ce sa mi; pod sta wa, na któ rej coś
się opie ra, re gu ła (…). nor my po stę po wa nia, uzna ne przez ko goś za obo wią zu ją ce”. Ha sło
nor ma, w: Słow nik ję zy ka pol skie go, t. 3, red. m. szym czak, war sza wa 1981, s. 995.
Por.: „nor ma mo ral na, nor ma etycz na, ogól na re gu ła po stę po wa nia, obo wią zu ją ca w spo łe 
czeń stwie we wza jem nych sto sun kach mię dzy ludź mi. nor ma mo ral na mo że mieć cha rak 
ter ogól no ludz ki (…) mo że też być nor mą obo wią zu ją cą tyl ko w da nym spo łe czeń stwie (…).
nor my mo ral ne, po dob nie jak nor my praw ne, są przy kła dem norm ak sjo lo gicz nych, uza sad 
nia się je za po mo cą od po wied nich ocen”. Ha sło nor ma mo ral na, w: w. okoŃ, no wy słow 
nik pe da go gicz ny, war sza wa 2001, s. 264 265.

12 „usta lo na, ogól nie przy ję ta za sa da; re gu ła, prze pis, wzór; w ety ce: za sa da po stę po wa nia, dy 
rek ty wa wy zna cza ją ca obo wią zek okre ślo ne go za cho wa nia się w da nej sy tu acji przez od wo 
ła nie się do od po wied nich ocen i war to ści mo ral nych”. Ha sło nor ma, w: Słow nik ję zy ka
polskiego, t. 2, war sza wa 1979, s. 389 390.
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czło wiek – wy cho wy wa ny przez ro dzi ców, przy po mo cy szko ły, wy cho waw -
cy, śro do wi ska – ma od kry wać, po zna wać i re ali zo wać war to ści ludz kie. ma
roz po zna wać, kim jest i do cze go dą ży.

2.3.1. wy cHo wa nie Do war to ści

w pro ce sie wy cho waw czym, pod ję tym świa do mie i przy ję tym do bro wol -
nie13, za wsze wy stę pu ją okre ślo ne ce le. Dą ży się do osią gnię cia po stu lo wa -
nych wy ni ków, dą ży się do okre ślo ne go ide ału wy cho waw cze go, któ rym jest
„do brze wy cho wa ny czło wiek”. treść wy cho wa nia za my ka się w sfe rze ży -
cia psy chicz ne go i du cho we go czło wie ka, dla te go przy for mu ło wa niu ce lów
wy cho wy wa nia ko niecz ne jest po słu gi wa nie się po ję cia mi abs trak cyj ny mi.
te po ję cia nie za wsze są moż li we do zwe ry fi ko wa nia w prak ty ce, w do świad -
cze niu wy cho waw cy, wy cho wan ka oraz ob ser wa to ra. we ry fi ka cja mo że na -
stę po wać w du żym od stę pie cza su. czło wiek wy cho wa ny mo że no sić w so bie
wpo jo ne i za ak cep to wa ne ide ały, ale z róż nych po wo dów na co dzień ich nie
ujaw niać. Du że zna cze nie mo gą mieć ze wnętrz ne oko licz no ści, wszel kie go
ro dza ju przy mus. czę sto do cho dzi do ujaw nie nia się ide ałów do pie ro w eks -
tre mal nych wa run kach, np. mi łość do oj czy zny w cza sie woj ny obron nej da -
ne go kra ju. rów nież ak ty wia ry mo gą być re ali zo wa ne na róż nych po zio mach
świa do mo ści i za an ga żo wa nia, za leż nie od sy tu acji ży cia.

w dy dak ty ce za pro po no wa nej w Konferencjach jest za ło żo na współ -
pra ca wszyst kich pod mio tów (ucznia, wy cho waw cy, ro dzi ny, śro do wi ska),
dzia ła ją cych w ra mach okre ślo nej fi lo zo fii. w tym wy pad ku pro po nu je się
fi lo zo fię i an tro po lo gię chrze ści jań ską.

2.3.2. ceL naD rzęD ny

ce lem nad rzęd nym konferencji jest: „do pro wa dzić do doj rza ło ści
wia rę już zro dzo ną w du szy i ukształ to wać praw dzi we go ucznia chry -
stu sa przez po głę bio ne i bar dziej upo rząd ko wa ne po zna nie oso by i na -
uki chry stu sa, na sze go Pa na”14.

mó wiąc o ce lu nad rzęd nym, na le ży wska zy wać na war to ści z za cho -
wa niem ich hie rar chii: wia ra, mi łość, do bro, spra wie dli wość, pięk no.
war to ści te są osią ga ne w cią gu ca łe go ży cia czło wie ka – od uro dze nia
aż do śmier ci. ko niecz ne jest spoj rze nie na czło wie ka uwzględ nia ją ce
wszyst kie eta py je go roz wo ju: dzie ciń stwo, wiek mło dzień czy, doj rza -
łość oraz wiek star czy. na każ dym z tych eta pów ży cie czło wie ka ma
okre ślo ną war tość i god ność. na le ży mó wić o ce lach i osią gnię ciach,

13 w sy tu acji dziec ka za kła da my, że je go ak cep ta cja pro ce su wy cho waw cze go i za war tych w tym
pro ce sie ide ałów do ko nu je się na za sa dzie do mnie ma nej zgo dy. Dziec ko ufa ro dzi com, naj pierw
po ten cjal nie, a kie dy do ra sta, uzna je au to ry tet swo ich ro dzi ców po twier dzo ny ich mi ło ścią.

14 jan Paweł ii, adh. catechesi tradendae, 19.
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czy li war to ściach roz po zna nych, za ak cep to wa nych i wpro wa dza nych we
wła sne ży cie na okre ślo nym je go eta pie. w tym przy pad ku – w wie ku
mło dzień czym, wie ku li ce ali sty.

2.3.3. ce Le ogÓL ne

Dla uła twie nia pro ce su for ma cyj ne go moż na roz róż niać w oso bo -
wo ści ucznia wie lo ra kie sfe ry je go roz wo ju, które są zwią za ne z kształ -
to wa niem po szcze gól nych zdol no ści i spraw no ści. każ da z konferencji,
mi mo że ma na ce lu ca ło ścio wy roz wój ucznia, wy róż nia in ne ce le
ogól ne, od po wie dzial ne za in ną sfe rę oso bo wo ści: sfe rę du cho wą, du -
cho wo -emo cjo nal ną, mo ral ną, spo łecz ną. w od nie sie niu do każ dej
z tych sfer wy zna cza my ce le ogól ne, czy li:

1. roz wÓj Du cHo wy 15

2. roz wÓj emo cjo naL ny16

3. roz wÓj mo raL ny17

4. roz wÓj sPo łecz ny 18

2.3.4. ce Le szcze gÓ ło we

Do każ de go z wy mie nio nych eta pów i aspek tów roz wo ju oso bo wo ści
ucznia moż na wpro wa dzić tzw. ce le szcze gó ło we, opar te na: zdol no ściach,
umie jęt no ściach, spraw no ściach, po zna wa niu, go to wo ści, po szu ki wa niu, za -

15 roz wój du cho wy do ty czy pier wiast ka du cho we go czło wie ka, któ ry jest źró dłem dy na mi zmu,
a wy ra ża się w spraw czo ści, od po wie dzial no ści, sa mo sta no wie niu i su mie niu. wszyst kie te
przy mio ty mo gą się re ali zo wać w peł nej wol no ści, któ ra dą ży do praw dy, a ta z ko lei pro wa 
dzi do do bra. moż na po wie dzieć, że mia rą roz wo ju du cho we go czło wie ka jest do bro, ja kie
wpro wa dza on w ży cie. Por. i. mrocz kow ski, ks., Oso ba i cie le sność. Mo ral ne aspek ty
teo lo gii cia ła, war sza wa 2008, s. 65. z punk tu wi dze nia teo lo gii po stęp du cho wy zmie rza
do co raz więk sze go zjed no cze nia z chry stu sem. zjed no cze nie to jest na zy wa ne zjed no cze 
niem ,,mi stycz nym”, po nie waż jest ono uczest nic twem w mi ste rium chry stu sa przez sa kra 
men ty ,,świę te mi ste ria” a w nim, w mi ste rium trój cy świę tej (kkk 2014).

16 „śro do wi sko wy cho waw cze sty mu lu je roz wój dziec ka, do star cza jąc mu od po wied niej wie dzy
emo cjo nal nej i umoż li wia jąc tre ning od po wied nich umie jęt no ści emo cjo nal nych. mo że to ro 
bić, or ga ni zu jąc je go do świad cze nia i do star cza jąc mu wzor ców re ago wa nia emo cjo nal ne go
oraz za po śred nic twem prze ka zu wer bal ne go”. a. mat czak, Za rys psy cho lo gii roz wo ju,
war sza wa 2003, s. 153.

17 „Pro ces stop nio wych zmian za cho dzą cych we wraż li wo ści mo ral nej dziec ka: w je go sto sun 
ku do do bra i zła, do wła snych czy nów i ich skut ków oraz do spraw in nych lu dzi”. Ha sło roz 
wój mo ral ny, w: w. okoŃ, no wy słow nik…, dz. cyt., s. 343.

18 roz wój spo łecz ny do ty czy zmian, któ re przy cho dzą wraz z wie kiem ucznia, a do ty czą pra 
wi dło wej re la cji jed nost ki z oto cze niem, opar tej na rów no wa dze po mię dzy przy sto so wa niem
się do spo łecz no ści, a od dzia ły wa niem jed nost ki na tę spo łecz ność. moż na w tym wy pad ku
mó wić o pro ce sie „so cja li za cji”, któ ra pro wa dzi do po zna nia i za sto so wa nia spo so bów za cho 
wa nia się przy ję tych w da nym spo łe czeń stwie. ta kie przy sto so wa nie i jed no cze śnie czyn ny
udział w ży ciu spo łecz nym pro wa dzić ma do roz wo ju form ży cia zbio ro we go, do za spo ka ja 
nia po trzeb i two rze nia kul tu ry. Por. a. BircH, t. ma Lim, Psy cho lo gia roz wo ju...,
dz. cyt., s. 15 i s. 154; Ha sło Spo łe czeń stwo, w: w. okoŃ, no wy słow nik..., dz. cyt., s. 364.
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in te re so wa niach i ak tyw no ści. każ dy czło wiek jest in ny, nie po wta rzal ny
i wy jąt ko wy. jest ob da rzo ny róż no ra ki mi zdol no ścia mi, któ re, mi mo że cza -
sa mi są po dob ne, to róż nią się swo im za kre sem i in ten syw no ścią. ta bo ga -
ta oso bo wość czło wie ka skła nia do wy szu ki wa nia ce lów szcze gó ło wych
do sto so wa nych w pro ce sie wy cho wa nia do in dy wi du al nych po trzeb.

o ce lach szcze gó ło wych moż na mó wić tak że na te re nie szko ły. szko -
ła, po mi mo że ma usta lo ną struk tu rę dzia ła nia, mo że i po win na do sto so wy -
wać się do śro do wi ska, w któ rym funk cjo nu je. Po szcze gól ne szko ły ma ją
wła sną cha rak te ry sty kę wy cho waw czą zwią za ną z re ali zo wa nym prze sła -
niem. wy ni ka ona z ty tu łu szko ły, jej za ło ży cie la i pa tro na. Prze sła nie mo -
że do ty czyć pro fi lów kształ ce nia ogól ne go, za wo do we go, a na wet może
sku piać się na okre ślo nych spe cja li za cjach. mi ni ster stwo edu ka cji na ro -
do wej na stę pu ją co okre śla ce le szcze gó ło we:

„na uczy cie le po win ni wy brać ta kie ce le szcze gó ło we, któ re w da nej szko -
le ja wią się ja ko szcze gól nie waż ne i zo sta ły wy ło nio ne w wy ni ku dia gno zy
pra cy szko ły. szko ła (…) po win na sku pić wy sił ki na tych wy bra nych ce lach”19.

2.3.5. ce Le wy cHo waw cze

ce le wy cho waw cze wy zna cza ją od po wied nie za da nia wy cho waw cze,
czy li dzia ła nia szko ły, wy cho waw cy, ro dzi ców i śro do wi ska. aby osią gać
okre ślo ne ce le, na le ży sto so wać od po wied nie środ ki dzia ła nia, uwzględ nia -
jąc wie le czyn ni ków, oko licz no ści, a tak że od po wied nią stra te gię dzia ła nia.
Przy re ali za cji ce lów wy cho waw czych za an ga żo wa na jest ca ła wie dza dy -
dak tycz na i do świad cze nie wy cho waw cze pod mio tów wy cho wu ją cych. Po -
szcze gól ne pod mio ty mu szą ze so bą współ pra co wać i wza jem nie się
uzu peł niać, nie ustan nie szu ka jąc ide ału wy cho wa nia, któ ry ma być wpro wa -
dza ny w ży cie. ce le wy cho waw cze mo gą być osią ga ne al bo nie. w wy pad -
ku bra ku osią gnięć na le ży we ry fi ko wać za da nia wy cho waw cze i po now nie
do sto so wy wać je do po wsta łej sy tu acji wy cho waw czej, tak jed nost ko wej da -
ne go ucznia, jak i zbio ro wej sy tu acji śro do wi ska uczniow skie go.

3. reaLizacja KOnferencji

Pro gram Konferencji po wi nien być re ali zo wa ny przy wza jem nej zgo -
dzie, po ro zu mie niu, współ pra cy wszyst kich pod mio tów: uczniów, ro dzi -
ców, wy cho waw ców oraz ta kich in sty tu cji, jak: wspól no ty wy zna nio we
(ko ściół ka to lic ki dla mło dzie ży wy zna ją cej wia rę ka to lic ką), or ga ni za cje
spo łecz ne, mło dzie żo we (har cer stwo), spor to we, or ga ni za cje sa mo rzą do -
we oraz in ne funk cjo nu ją ce praw nie i le gal nie w na szej oj czyź nie.

19 ministerstwo eDukacji naroDowej, O wychowaniu…, dz. cyt., s. 34.
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3.1. re aLi za cja w szko Le

Przy go to wa ne, udo ku men to wa ne i za twier dzo ne Konferecje po win ny
zo stać za pro po no wa ne uczniom da nej kla sy w for mie pi sem nej i au dio wi -
zu al nej, wzbo ga co nej o wy czer pu ją cy ko men tarz ka te che ty da nej kla sy.

kon fron ta cja pro po zy cji Konferencji z rze czy wi sto ścią ma uwzględ nić
moż li wo ści szko ły, moż li wo ści i zdol no ści uczniów, ra my cza so we, kon -
dy cję psy cho fi zycz ną wszyst kich pod mio tów oraz środ ki ma te rial ne po -
zo sta ją ce w ich dys po zy cji.

śro do wi sko szkol ne ma swój nie po wta rzal ny cha rak ter, kli mat i wła sną
struk tu rę. moż na tak że wy róż nić opi nie o da nej szko le: „ta szko ła wy cho wu -
je do brze, a w tam tej są nie ustan ne pro ble my wy cho waw cze”. Po za koń czo -
nym pro ce sie wy cho wa nia szkol ne go, ab sol went szko ły wy da je opi nię, czę sto
utoż sa mia się z war to ścia mi prze ka zy wa ny mi w szko le, wspo mi na cza sy szkol -
ne z sen ty men tem, z uzna niem wy ra ża się o wy cho waw cach i na uczy cie lach.

3.2. re aLi za cja w kLa sie

Pod sta wo wym miej scem od dzia ły wa nia i re ali za cji konferencji jest kla -
sa, ze spół uczniów o po dob nych wie ko wo ce chach roz wo jo wych, zor ga ni zo -
wa nych w gru pach za in te re so wań oraz dzia łań. ze spół, ja kim jest kla sa, ma
za za da nie wspól nie zdo by wać for ma cję mo ral ną, wie dzę w za kre sie po szcze -
gól nych przed mio tów, w za kre sie teo lo gii oraz umie jęt no ści nie zbęd ne w ży -
ciu czło wie ka. tak jak w każ dej gru pie spo łecz nej, tak rów nież w ze spo le
kla so wym ma ją miej sce róż no ra kie re la cje ko le żeń skie cha rak te ry zu ją ce się
dy na mi zmem, to wa rzy szą cy mi im emo cja mi, wza jem nym od dzia ły wa niem,
wy ko ny wa niem wspól nych za dań, pra cą, wy sił kiem in te lek tu al nym, mo dli -
twą, a tak że obej mu ją ce re kre ację i za ba wę. wszyst kie te ele men ty ma ją cha -
rak ter wy cho waw czy i okre śla ją śro do wi sko, w któ rym re ali zu je się
wy cho wa nie. Pe da gog – ka te che ta spra wu je pie czę nad śro do wi skiem kla so -
wym, a po słu gu jąc się wia rą, wie dzą i au to ry te tem – kie ru je ca łym ze spo łem,
z uwzględ nie niem cech in dy wi du al nych każ de go z wy cho wan ków.

3.3. re aLi za cja KOnferencji w Do mu ro Dzin nym

ro dzi ce ucznia bądź je go opie ku no wie ma ją za za da nie po znać za pro -
po no wa ny Pro gram ka te che tycz ny, prze ka zać na je go te mat swo je uwa gi,
pro po zy cje oraz do ko nać od po wied niej ko rek ty. te ma ty ak tu al nie oma wia -
ne na lek cjach w szko le po win ny być prze my śla ne, prze dys ku to wa ne i – je -
śli to moż li we – re ali zo wa ne w do mu ro dzin nym.

ro dzi ce po win ni być w sta łym kon tak cie ze szko łą, ze wszyst ki mi pod -
mio ta mi wy cho wu ją cy mi, a w szcze gól ny spo sób współ pra co wać z wy cho -
waw cą kla sy. okre so wo, dla ro dzi ców na le ży prze pro wa dzać an kie ty, ści śle
zwią za ne z tre ścia mi za war ty mi i wpro wa dza ny mi przez Konferencje.
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za gro że nia wzglę dem dru gie go czło wie ka

od rzu ce nie praw dy o stwo rze niu bądź nie zro zu mie nie jej tre ści spra -
wia, że czło wiek sta wia sie bie w cen trum świa ta, czy niąc tym sa mym swo -
je de cy zje i wy bo ry je dy ną nor mą po stę po wa nia spo łecz ne go. tym sa mym
zmie nia po dej ście do przy ka za nia: nie za bi jaj!15 Po waż nym za gro że niem
sta je się to, że czło wiek chce sam roz po rzą dzać ży ciem swo im i in nych,
przy czym nie re spek tu je pra wa dru gie go czło wie ka do ży cia, od po czę cia
do na tu ral nej śmier ci. Po ja wia ją się więc pro ble my, któ re sta ły się dra ma -
tem współ cze sno ści: abor cja, eu ta na zja, klo no wa nie, in ży nie ria ge ne tycz -
na (za płod nie nie in vi tro), sa mo bój stwo. Ludz kie ży cie prze sta je być
war to ścią nie na ru szal ną, a sa me go czło wie ka za czy na się trak to wać przed -
mio to wo. Pa pież na uczał, że czło wiek: „za mknię ty w cia snym krę gu swo -
jej fi zycz nej na tu ry, sta je się w pe wien spo sób „rze czą” i prze sta je
ro zu mieć „trans cen dent ny” cha rak ter te go, że ist nie je „ja ko czło wiek”.
Dla te go nie trak tu je już ży cia ja ko wspa nia łe go da ru Bo że go, któ ry zo stał
po wie rzo ny je go od po wie dzial no ści, aby on strzegł go z mi ło ścią i „czcił”
ja ko rze czy wi stość „świę tą”. ży cie sta je się dla nie go po pro stu „rze czą”,
któ rą on uwa ża za swą wy łącz ną wła sność, pod da jąc się bez resz ty je go pa -
no wa niu i wszel kim ma ni pu la cjom16.

ta kie po dej ście do war to ści ży cia ma swo je kon se kwen cje w re la cjach
spo łecz nych. Po ja wia się ry zy ko bier no ści i obo jęt no ści na ludz ką krzyw -
dę oraz nie bez pie czeń stwo po gar dy wo bec in nych lu dzi nie speł nia ją cych
ich kry te riów czy ocze ki wań. od rzu ce nie war to ści i świę to ści ży cia pro -
wa dzi rów nież do kon sump cjo ni zmu i uty li ta ry zmu. oby dwa nur ty wy -
pły wa ją z błęd nej kon cep cji cie le sno ści czło wie ka. kon se kwen cją utra ty
wia ry w war tość ży cia bę dą rów nież wszyst kie świa to po glą dy i ide olo gie
opar te na uty li ta ry zmie, gdzie je dy nym kry te rium jest uży tecz ność w zna -
cze niu tyl ko uży wa nia. 

za gro że nia wo bec śro do wi ska ży cia 

Brak sza cun ku dla wła sne go ży cia ma swo je kon se kwen cje rów nież
w od nie sie niu do śro do wi ska, w ja kim ży je my. ne ga tyw na in ge ren cja
w po rzą dek na tu ral ny oto cze nia po su nię ta zo sta ła do te go stop nia, że
szcze gól nie waż na sta je się eko lo gia i ochro na śro do wi ska. jan Pa -
weł ii na uczał, że: „naj głęb szą i naj po waż niej szą im pli ka cją mo ral ną
kwe stii eko lo gicz nej jest brak sza cun ku dla ży cia, któ ry cha rak te ry zu je
wie le za cho wań sprzecz nych z za sa da mi ochro ny śro do wi ska. zda rza
się czę sto, że po trze by pro duk cji prze wa ża ją nad god no ścią pra cow ni -

15 jan Paweł ii, enc. evangelium vitae, 52.
16 tamże, 22.
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zna wa ną wia rą. uczeń wie, że wia ry się „nie po sia da”, ale sta le się ją roz -
wi ja, aby wzra stać du cho wo, ko niecz ny jest nie ustan ny wy si łek. Po przez
po szu ki wa nie praw dy uczeń po zna je sa me go sie bie, ro ze zna je swo je po -
wo ła nie ży cio we, ma świa do mość, że sfe ra du cho wa czło wie ka ma zwią -
zek z naj waż niej szy mi pro ble ma mi w je go ży ciu. mło dy czło wiek,
w swo im roz wo ju ży cia du cho we go, dą ży do sta łe go kon tak tu z Bo giem.
Po ma ga też in nym oso bom w roz wi ja niu war to ści du cho wych. ro zu mie,
że ży cie du cho we prze kra cza do świad cze nia fi zycz ne.

osią gnię cia w re la cji z dru gim czło wie kiem

Du cho wość chrze ści jań ska uczy, że to co dzie je się w re la cji Bóg
– czło wiek, uze wnętrz nia się rów nież w re la cjach mie dzy ludz kich
i w wi zji świa ta, któ ry chce się bu do wać. od kry cie wła snej du cho wo ści
i jej roz wój wpły wa na sto su nek do in nych re li gii, któ re tak że sta no wią
ze wnętrz ny prze kaz trans cen dent nej re la cji czło wie ka z nie skoń czo ny -
m16. „Dia log mię dzy wy znaw ca mi róż nych re li gii wzmac nia i po głę bia
wza jem ny sza cu nek i to ru je dro gę ta kim re la cjom, któ re są nie zbęd ne
do roz wią zy wa nia pro ble mów ludz kie go cier pie nia. Dia log na ce cho wa -
ny sza cun kiem i otwar ty na po glą dy in nych mo że słu żyć jed no ści i an -
ga żo wa niu się dla te go wznio słe go ce lu”17. spo tka nie z in ny mi re li gia mi
po ma ga w we ry fi ko wa niu i ubo ga ca niu do świad czeń i po glą dów re li -
gij nych. mło dy czło wiek umie słu chać przed sta wi cie li in nych re li gii,
po tra fi wy ja śniać isto tę wła snej re li gii, a róż ni ce re li gij ne nie sta no wią
dla nie go za gro że nia.

osią gnię cia w re la cji do śro do wi ska ży cia

ro ze zna nie war to ści du cho wych i ich roz wi ja nie przy czy nia się do bu -
do wa nia wła ści wych re la cji spo łecz nych. ucznio wie do strze ga ją, że im wię -
cej cza su zaj mu je w ich ży ciu mo dli twa i kon tem pla cja, tym mniej zda rza
się sy tu acji kon flik to wych z in ny mi ludź mi. war to ści du cho we na da ją zna -
cze nie war to ściom ma te rial nym. uczeń ma świa do mość, że roz wój cy wi -
li za cyj ny i tech nicz ny tym bar dziej słu ży czło wie ko wi, im bar dziej
prze peł nio ny jest war to ścia mi du cho wy mi. roz wój wła sny owo cu je po -
mna ża niem dóbr kul tu ry oraz sza cun kiem dla śro do wi ska ży cia. „Po stęp
ludz ki nie mo że być mie rzo ny wy łącz nie przez po stęp na uki i tech ni ki.
Praw dzi wy po stęp ro dzi się wte dy, kie dy da no pry mat war to ściom du cho -
wym i po stę po wi ży cia mo ral ne go”18.

16 zob. jan Paweł ii, spotkanie z przedstawicielami…, dz. cyt., s. 161.
17 jan Paweł ii, spotkanie z przedstawicielami…, dz. cyt., s. 162.
18 jan Paweł ii, Posłanie na Xi zgromadzenie…, dz. cyt., s. 388.
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czło wiek, któ ry nie od po wia da wia rą na Bo że we zwa nie, któ ry nie re -
ali zu je się po przez otwar cie, po przez zwró ce nie ku Bo gu, nie po strze że nie
po zba wia sa me go sie bie fun da men tu swej oso bo wo ści. w kon se kwen cji
od bi je się to na po rząd ku spo łecz nym, gdzie już dziś wi dzi my jak igno ro -
wa na jest god ność i od po wie dzial ność oso by. tym sa mym rów nież czło -
wiek sta je się nie zdol ny, by speł nić wła sne po wo ła nie, ja kim jest by cie
ob ra zem i po do bień stwem Bo ga.

za gro że nia wzglę dem dru gie go czło wie ka

ma te ria lizm no wo żyt ny sta wia po stu lat wy zwo le nia się od Bo ga w ce lu
afir ma cji tyl ko czło wie ka 21. stąd wy pły wa prze ko na nie, że sko ro czło wiek
jest sam, po za Bo giem, to jest tak że po za do brem i złem, sam mo że okre ślać
pra wa na tu ral ne i ety kę. tak kształ tu je się re la ty wizm mo ral ny, któ ry po -
zwa la są dzić świat we dług war to ści zmien nych i wy ma gań da nej chwi li.

tym sa mym ma te ria lizm ne gu je war to ścio wość re la cji mię dzy oso bo wych.
myśl ma te ria li stycz na pod nie sio na zo sta ła do ran gi sys te mu, wy two rzy ła ilu -
zję, w któ rej czło wiek miał być wol ny po przez usu nię cie ze swo je go ży cia
Bo ga 22. sys tem ide olo gicz ny (mark si stow sko -le ni now ski ko mu nizm) mó -
wiąc o alie na cji czło wie ka przez re li gię, o ogra ni cze niu je go swo bód, rów no -
cze śnie wy po wia dał się w kwe stiach wy cho wa nia. Przy czym, ta „cał ko wi ta
alie na cja wy cho wa nia”23 po le ga ła na od wró ce niu war to ści z „być” na „mieć”.
za miast pra co wać na rzecz te go, kim czło wiek po wi nien „być”, wy cho wa nie
to skie ro wa ło czło wie ka w stro nę te go, co mo że zdo być i po sia dać.

jan Pa weł ii zwra ca uwa gę przede wszyst kim na to, że ate izm ten, chcąc
or ga ni zo wać ży cie bez Bo ga, wy wyż szyć czło wie ka, osta tecz nie skie ro -
wał go prze ciw ko je mu sa me mu, czy niąc świat co raz bar dziej nie ludz kim.
Pod zna kiem za py ta nia sto ją rów nież war to ści praw dy, do bra, pięk na, mi -
ło ści. każ da z tych war to ści prze ja wia się w ja kiś spo sób w świe cie fi zycz -
nym, ale ma swo je źró dło w tym co du cho we, trans cen dent ne. Bez war to ści
du cho wych ule ga ją ogra ni cze niu, zu bo że niu, czy wręcz prze kła ma niu re -
la cje z dru gim czło wie kiem.

21 Przy kła dem mo że być L. feu er bach, któ ry stwier dzał: „mu si my w miej sce mi ło ści Bo ga uznać
mi łość czło wie ka za je dy ną, praw dzi wą re li gię, w miej sce wia ry w Bo ga krze wić wia rę czło 
wie ka w sie bie sa me go, w swe wła sne si ły, wia rę, że los ludz ko ści nie za le ży od isto ty znaj 
du ją cej się po nad nią, lecz za le ży od niej sa mej, że je dy nym dia błem czło wie ka jest sam
czło wiek: czło wiek pry mi tyw ny, za bo bon ny, ego istycz ny i zły, ale też je dy nym bo giem czło 
wie ka jest sam czło wiek”. zob. L. feu er BacH, Wy kła dy o isto cie re li gii, war sza wa 1953,
s. 318.

22 Por. jan Pa weł ii, Świad czyć o Bo gu Oj cu chrze ści jań ska od po wiedź na ate izm, or, nr 7
(214) 1999, s. 50.

23 jan Pa weł ii, Prze mó wie nie oj ca świę te go w sie dzi bie w une sco, W imię przy szło ści
kul tu ry, nP, iii, 1, 1980, s. 731. 
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sty czeŃ t., sDs, czło wiek ja ko pod miot da ru z sa me go sie bie. an tro -
po lo gia ad hor ta cji „fa mi lia ris con sor tio”, w: Teo lo gia mał żeń stwa i ro -
dzi ny, t. 2, war sza wa 1999, s. 51-94.

tim meL P. i c., Dla cze go war to się za rę czać? Od po wiedź dla dwoj ga za -
ko cha nych, Po znań 2005. 

za rem Bo wie a. i B., Szko ła mi ło ści, czy li jak po ślu bie nie być sa mot -
nym?, Lu blin 2007.
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osią gnię cia w re la cji z dru gim czło wie kiem

ko rzy sta nie z wła snych zdol no ści nie tyl ko mo ty wu je do prze kra cza -
nia sa me go sie bie, ale sta je się przy kła dem dla in nych. wza jem na ry -
wa li za cja, je że li tyl ko pod po rząd ko wa na jest wła ści wym war to ściom
by cia jesz cze lep szym niż je stem, bez za zdro snej kon fron ta cji i kry tycz -
nej oce ny osią gnięć in nych, słu ży wza jem ne mu roz wi ja niu się. Do sko -
na le nie zdol no ści przy czy nia się więc do bu do wa nia wza jem nych wię zi
i współ pra cy mię dzy ludz kiej w ob rę bie wie lu dzie dzin ży cia. rów nież
wła ści we ro ze zna nie ta len tów i wła ści we ko rzy sta nie z nich, pro wa dzi
do eli mi no wa nia sy tu acji kon flik to wych oraz bu do wa nia spo łe czeń stwa
przy ja zne go czło wie ko wi. „umiej cie dla te go od zna czać się pra wo ścią
i uczci wo ścią, opa no wa niem swo je go sta nu fi zycz ne go i swo ich od ru -
chów, sza cun kiem dla oso by i do sko na ło ścią du cho wą. cho dzi o war to -
ści, któ re zdo by te dzi siaj za po mo cą spor tu, bę dą wam słu żyć za wsze,
rów nież kie dy cia ło nie bę dzie już od po wia da ło wy ma ga niom gry, ale
mecz ży cia bę dzie do ma gał się rów nież wa sze go za an ga żo wa nia ludz kie -
go”10 – tak za chę cał spor tow ców jan Pa weł ii. 

osią gnię cia w re la cji do śro do wi ska ży cia

współ cze sny świat po trze bu je „świa dec twa ugrun to wa nej wia ry,
ofiar nej mi ło ści i nie za chwia nej na dziei”11. mło dzież, roz po zna jąc wła -
sne ta len ty i zdol no ści, wy bie ra słusz ną dro gę pój ścia za jezusemchry -
stu sem i od po wie dze nia na je go we zwa nie. od kry te i roz wi ja ne
zdol no ści z mo cą Bo ga po zwa la ją prze kra czać wła sne ogra ni cze nia.
war to ści raz zdo by te, na wet te do ty czą ce do sko na le nia cia ła, bę dą słu -
żyć za wsze, a szcze gól nie w chwi lach, kie dy trze ba bę dzie dać świa dec -
two praw dzie.

Po stęp cy wi li za cyj ny i mo ral ny jest uza leż nio ny wręcz od roz wi ja -
nia ta len tu i spraw no ści. każ da szko ła po win na „po ka zać swo im
uczniom, że po stęp ludz ki nie mo że być mie rzo ny wy łącz nie przez po -
stęp na uki i tech ni ki. Praw dzi wy po stęp ro dzi się wte dy, kie dy da no pry -
mat war to ściom du cho wym i po stę po wi ży cia mo ral ne go 12. w ta kim

10 jan Paweł ii, Pozdrowienie dla kierowników i sportowców z „cagliari”, watykan,
28.03.1981, nP, iV, 1, 1981, s. 387.

11 jan Paweł ii, Pozdrowienie młodzieży z Polski podczas zakończenia Xii światowego Dnia
młodzieży, jesteście wezwani, aby iść za chrystusem, Paryż (francja), 24.08.1997, or
18(1997), nr 10, s. 33. jan Paweł ii, niechaj wasze życie będzie hymnem radości,
Przemówienie do uczniów szkół rzymskich i Lacjum, 1.03.1980, nP, iii, 1, 1980, s. 205.

12 jan Paweł ii, Posłanie na Xi zgromadzenie międzynarodowego urzędu wychowania
katolickiego, Prymat wartości duchowych w wychowaniu młodych roku 2000, 18.03.1982,
nP, V, 1, 1982, s. 388. 
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Pra ca i twór czość czło wie ka mo gą się ob ró cić prze ciw ko nie mu wte -
dy, kie dy on dzia ła bez per spek ty wy słu że nia in nym. wszel kie wy sił ki
prze sta ną słu żyć je go re al nym po trze bom, nie bę dą przy czy niać się do je -
go roz wo ju, po nie waż stra cą wy miar ludz ki i prze sta ną być god ne czło -
wie ka. tym sa mym ży cie prze sta nie da wać sa tys fak cję, a sam czło wiek
za gu bi po czu cie je go sen su.

za gro że nia wzglę dem dru gie go czło wie ka

nie za do wo le nie z wła snej oso bo wo ści, osią gnięć, czy wy ko ny wa nych
dzia łań nie zwłocz nie od bi ja się na lu dziach, z któ ry mi ma się kon takt. ne -
ga tyw ne skut ki prze ja wia ją się bez względ no ścią i bra kiem po sza no wa nia
dla in nych. oso ba zdol na i uta len to wa na, któ ra roz wi ja wła sne zdol no ści,
ale za po mi na o po łą cze niu ta len tu z roz wo jem du cho wym i emo cjo nal nym,
oka zu je in nym po gar dę i po ni że nie. z ko lei oso ba, któ ra prze sta ła pra co wać
nad so bą, wszę dzie wi dzi pod stęp i zdra dę. w oby dwu przy pad kach: i złe -
go ro ze zna nia ta len tów, i bra ku ta kie go ro ze zna nia, nie moż li wa jest uczci -
wa, so li dar na i twór cza współ pra ca.

za gro że nia wo bec śro do wi ska ży cia (świa ta)

Do brze wy ko rzy sta ne ta len ty i spraw no ści, a w związ ku z tym rów nie
do bra ofer ta pra cy, sta no wią za gro że nie za chły śnię cia się do bra mi ma te -
rial ny mi. nie kie dy jed nak roz wi ja nym zdol no ściom i spraw no ściom brak
po wią za nia z mo ral no ścią. za chwia na rów no wa ga po mię dzy war to ścia -
mi ma te rial ny mi a du cho wy mi kie ru je mło de go czło wie ka ku cy wi li za cji
kon sump cyj nej, w któ rej czło wie ka oce nia się po tym, co po sia da. Do bro -
byt ma te rial ny mo że stać się je dy nym kry te rium sen su ży cia i dzia ła nia.
ko rzy ści pły ną ce z pra cy sta ją się waż niej sze niż do bro czło wie ka, a mło -
dzież za czy na ce nić tyl ko tych, któ rzy im po nu ją wy łącz nie rze cza mi ma -
te rial ny mi. w ten spo sób bu do wa ne re la cje są nie trwa łe i nie da ją
po czu cia bez pie czeń stwa i sta bi li za cji. jan Pa weł ii ostrze ga, że przy po -
mi ja niu war to ści du cho wych „je dy nym ce lem, któ ry się bie rze pod uwa -
gę, jest wła sny do bro byt ma te rial ny. tak zwa na ja kość ży cia jest
in ter pre to wa na naj czę ściej lub wy łącz nie w ka te go riach wy daj no ści eko -
no micz nej, nie upo rząd ko wa ne go kon sump cjo ni zmu, atrak cji i przy jem -
no ści czer pa nych z ży cia fi zycz ne go, na to miast za po mi na się o głęb szych
– re la cyj nych, du cho wych i re li gij nych – wy mia rach eg zy sten cji”15.

15 jan Paweł ii, enc. evangelium vitae, 23.
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no uwen H. j. m., Otwar te dło nie, kra ków 2006.
woj cie cHow ski m., Przy po wie ści dla nas, czę sto cho wa 2007.
zucH nie wicz P., Szu ka łem Was. jan Pa weł ii i świa to we dni mło dzie ży,

ra dom 2005.
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nu ją cy, dla te go czło wiek, je śli pra gnie być so bą, mu si ze rwać z Bo giem”12.
fi lo zo fie ate istycz ne, mó wiąc o alie na cji, ma ją na my śli to, że po przez re li -
gię, po zba wia się czło wie ka te go wszyst kie go, co wy łącz nie do nie go na le -
ży. Przy ję cie tej po sta wy ma rów nież swo je ne ga tyw ne skut ki w two rze niu
wi zji wspól no ty. zmie nia się wów czas jej cel, a in dy wi du al ny roz wój każ -
de go z człon ków gru py jest trak to wa ny ja ko za gro że nie po zy cji in ne go. tym
sa mym na stę pu je za nik głęb szych wię zi z współ człon ka mi ze spo łu.

za gro że nia wzglę dem dru gie go czło wie ka

Brak pod sta wo wej wie dzy na te mat wła snej psy chi ki i ce lów, dla któ -
rych lu dzie or ga ni zu ją się we wspól no ty i po sta wa alie na cji ne ga tyw nie
wpły wa ją na re la cje mię dzy ludz kie. współ cze sną cho ro bą cy wi li za cyj ną
jest de pre sja, któ rej jed nym z prze ja wów, oprócz bra ku wła snej ak cep ta cji,
jest rów nież wy łą cze nie się z ży cia wspól no to we go. 

Źle po ję te or ga ni zo wa nie się we wspól no tę mo że rów nież do pro wa -
dzić do znie wo le nia więk szo ści na rzecz mniej szo ści. za gro że nie wol no -
ści jed nost ki przez to ta li ta ryzm sta no wi wiel ki pro blem współ cze sne go
świa ta. wspól no ta, w któ rej re ali zu je się wy łącz nie wła sne ce le, prze sta -
je dbać o do bro wspól ne, prze ciw sta wia jąc się tym sa mym przy ka za niu
mi ło ści bliź nie go.

za gro że nia wo bec świa ta 

za gro że niem, o ja kim wie lo krot nie przy po mi nał jan Pa weł ii, jest se -
ku la ryzm, któ re go za sad ni czym ce lem jest bu do wa nie świa ta bez Bo ga.
se ku la ryzm łą czy w so bie po glą dy bro nią ce ta kiej wi zji czło wie ka, w któ -
rej nie ma miej sca na Bo ga. ist nie je tu je dy nie kult dzia ła nia i gru po wej
pro duk cji, któ rej za sad ni czym ce lem jest zysk ma te rial ny oraz kon sump -
cja 13. ta ki spo sób my śle nia ne gu je po ję cie Bo ga w ży ciu spo łecz nym.

sam se ku la ryzm ogra ni cza ży cie czło wie ka wy łącz nie do uty li tar nej
wspól no ty do cze snej. kon se kwen cją pro ce su se ku la ry za cji jest sys te ma tycz -
ny za nik tra dy cji re li gij nych i po czu cia chrze ści jań skich war to ści. jak pi sze
jan Pa weł ii w re demp to ris mis sio: „Dzi siej szą po ku są jest spro wa dza nie
chrze ści jań stwa do mą dro ści czy sto ludz kiej, jak by do wie dzy o tym, jak do -
brze żyć. w sil nie zse ku la ry zo wa nym świe cie na stą pi ło stop nio we ze świec -
cze nie zba wie nia, dla te go wal czy się, ow szem, o czło wie ka, ale o czło wie ka
po mniej szo ne go, spro wa dzo ne go je dy nie do wy mia ru ho ry zon tal ne go”14. 

12 jan Paweł ii, katecheza Grzech jako „alienacja” człowieka, w: jezus chrystus. Tajemnica
Odkupienia a rzeczywistość grzechu, cz. 1, kraków 1999, s. 42. 

13 jan Paweł ii, adh. reconciliatio et paenitentia, 18.
14 jan Paweł ii, enc. redemptoris missio, 11.
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nie je steś wy spą w mo rzu lu dzi, red. k. sie Lic ki, ks., war sza wa 2005.
Pin DeL r., ks., Ży cie wspól no ty w świe tle Sło wa Bo że go, kra ków 2004.
Po kryw ka m., ks., Oso ba. Uczest nic two. Wspól no ta, Lu blin 2000.
rat zin ger j., kard., Ko ściół. Piel grzy mu ją ca wspól no ta wia ry, 

kra ków 2006.
we ron e., ks., ru chy od no wy we współ cze snym Ko ście le, Po znań 1993.
wo ro niec ki j., oP, O na ro dzie i pań stwie, Lu blin 2004.
wy szyŃ ski s., kard., Ko ściół w służ bie na ro du, war sza wa 1983. 
wy szyŃ ski s., kard., Mi łość na co dzień, war sza wa -ząb ki 2001.
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re la cje mię dzy kul tu rą wy so ką i po pu lar ną w li te ra tu rze, ję zy ku, edu ka cji,
red. B. myr dzik, Lu blin 2005.

twar Dow ski j., ks., Ma ła oj czy zna, ol sza ni ca 2002.
wa Las t., Kul tu ra pol ska po ko mu ni zmie. re ko ne sans, Po znań 2003.
zwo LiŃ ski a., ks., Dźwięk w re la cjach spo łecz nych, kra ków 2004. 
zwo LiŃ ski a., ks., Ob raz w re la cjach spo łecz nych, kra ków 2004.



























136 konferencja 7.

za gro że nia wzglę dem sa me go czło wie ka

Dy na micz nie roz wi ja ją ca się wie dza na uko wa i tech nicz na jest czę -
stym ar gu men tem prze ciw ko wszech mo cy Bo ga. Prze mia ny, ja kie za -
cho dzą w świe cie, wy ko rzy sty wa ne są przez ate izm ja ko do wód
na wiel kość i nie ogra ni czo ność in te lek tu al nych moż li wo ści czło wie ka.
roz wój na uki zda je się nie kie dy pro wa dzić na ma now ce je go wła sne go
umy słu, kie dy lu dziom wie rzą cym od bie ra się pra wo świad cze nia o du -
cho wej rze czy wi sto ści. jan Pa weł ii za uwa żył ten pro blem już w swo -
jej pierw szej en cy kli ce re demp tor ho mi nis: „czło wiek dzi siej szy zda je
się być sta le za gro żo ny przez to, co jest je go wła snym wy two rem, co
jest wy ni kiem pra cy je go rąk, a za ra zem i bar dziej jesz cze – pra cy je go
umy słu, dą żeń je go wo li”16.

w wie lu wy pad kach pra ca na uko wa ogra ni cza się je dy nie do te go, co
jest wy mier ne w świe tle do świad cze nia zmy sło we go i przy po mo cy do -
stęp nych dziś przy rzą dów słu żą cym ba da niom i ob ser wa cjom na uko wym17.
uzna je się, że po zna wal ne jest tyl ko to, co wi dzial ne, ma te rial ne. w tych
nur tach wszyst ko, co jest po za ma te rią i nie pod le ga do świad cze niu, nie
mo że mieć zna cze nia po znaw cze go, a więc świad czą ce go o praw dzie.
w po szu ki wa niu pod staw ma te ria li zmu do mi nu je no wo żyt ny ra cjo na lizm,
któ ry ra dy kal nie prze ciw sta wia cie le sność czło wie ka je go sfe rze du cho -
wej, wy klu cza jąc za ra zem moż li wość jej ist nie nia.

in nym ro dza jem za gro że nia jest rów nież wy par cie tra dy cyj nych środ -
ków prze ka zu, jak: książ ka, pra sa, któ re za stę pu je bły ska wicz ny i atrak -
cyj ny prze kaz me dial ny. me dia, łą cząc sło wo mó wio ne z ob ra zem,
stwa rza ją złu dze nie wy czer pu ją cej in for ma cji. jed nak bez po zna nia jej kon -
tek stu, oko licz no ści lub in nych sta no wisk, in for ma cja mo że być zde for -
mo wa na i nie peł na. odej ście od zwy cza ju czy ta nia ksią żek na rzecz ob ra zu
me dial ne go zu ba ża ję zyk i wy obraź nię mło de go czło wie ka. czy ta nie ksią -
żek na to miast ma wa lor wy cho waw czy i edu ka cyj ny. upo li tycz nie nie i zja -
wi sko ko mer cja li za cji pro wa dzą do znie kształ ce nia in for ma cji. spo sób jej
pre zen ta cji do ko nu je się bo wiem zgod nie z za sa dą me dial nej sprze da ży,
a nie ze zgod no ścią fak tów. 

za gro że nia wzglę dem dru gie go czło wie ka

współ cze sne na rzę dzia ko mu ni ka cji mo gą od da lać lu dzi od sie bie. ła -
twość i szyb kość ko mu ni ka cji nie wy ma ga od czło wie ka wy sił ku in te lek -
tu al ne go ani za cho wa nia tra dy cyj nych form grzecz no ścio wych. zo sta ją

16 jan Pa weł ii, enc. re demp tor ho mi nis, 15.
17 jan Pa we łii, ka te che za na ile ro zum ludz ki po zna je Bo ga, w: Bóg Oj ciec. Wia ra i Ob ja 

wie nie, kra ków 1999, s. 82.
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one za stą pio ne bez oso bo wy mi tre ścia mi prze ka zy wa ny mi po przez ko mu -
ni ka to ry za po mo cą in ter ne tu. zwięk sza to tak że ano ni mo wość czło wie ka
ja ko nadaw cy ko mu ni ka tu, co po wo du je mniej szą je go od po wie dzial ność
za wła sne sło wo. w ten spo sób in ter net mo że roz prze strze niać bez żad nej
kon tro li szko dli we tre ści, ro dzi się też nie bez pie czeń stwo przej mo wa nia
i kra dzie ży róż nych tre ści bez po sza no wa nia praw au tor skich (pi rac two).
ce chą cha rak te ry stycz ną te go ro dza ju ko mu ni ka cji jest ich ulot ność i po -
wierz chow ność, nie skła nia ją ca do głęb szej re flek sji, a sprzy ja ją ca za to re -
la ty wi stycz ne mu spo so bo wi my śle nia. „in ter net do star cza licz nych po jęć,
lecz nie uczy war to ści (…), w spo sób ra dy kal ny zmie nia psy cho lo gicz ny
sto su nek oso by do prze strze ni cza su”18. 

ewan ge li za cja pro wa dzo na tyl ko po przez środ ki prze ka zu ma rów nież
ogra ni cze nia, po nie waż nie mo że za stą pić oso bi ste go świa dec twa wia ry.
ta ka for ma ko mu ni ka cji nie da je „głę bo kie go do świad cze nia Bo ga, ja kie
mo że dać tyl ko li tur gicz ne i sa kra men tal ne ży cie ko ścio ła”19.

współ cze sne osią gnię cia w dzie dzi nie me dy cy ny mo gą spy chać czło -
wie ka do ro li przed mio tu, de hu ma ni zo wać sto su nek do nie go, gdy sto su je
się kon tro wer syj ne me to dy lecz ni cze (np: za płod nie nie in vi tro, ho dow la
em brio nów ludz kich w ce lu uzy ska nia ma te ria łu ge ne tycz ne go czy czę ści
za mien nych). nie ste ty, tech ni ka mo że tak że słu żyć co raz no wo cze śniej -
szym i do sko nal szym me to dom za bi ja nia (eu ta na zja), a tak że udo sko na lać
współ cze sne woj sko we tech ni ki nisz cze nia.

za gro że nia wo bec śro do wi ska ży cia

Po mi mo cią głe go dy na micz ne go roz wo ju no wych tech no lo gii, na dal
ak tu al ny jest tzw. pro blem ostat niej mi li tzn. do tar cia po przez in ter net
do miejsc od le głych czy trud no do stęp nych. 

in nym rów nie po waż nym za gro że niem jest pro blem ma ni pu la cji in for -
ma cją wo bec ogrom nej rze szy od bior ców bę dą cych sze ro ko ro zu mia ną
opi nią pu blicz ną. nie bez pie czeń stwo po le ga na tym, że moż na tą opi nią
ste ro wać i kształ to wać ją zgod nie z wła sną po li ty ką czy po trze ba mi mar -
ke tin go wy mi (so cjo tech ni ka). wi docz ne jest to zwłasz cza w re kla mie,
przez któ rą moż na wy pro mo wać każ dy to war czy na wet ideę, przy wy dat -
ko wa niu du żej ilo ści środ ków fi nan so wych.

wraz z roz wo jem no wych tech no lo gii zwięk sza się tak że za nie czysz -
cze nie śro do wi ska na tu ral ne go. za gro że niem mo że stać się sto su nek czło -
wie ka do przy ro dy, któ ry upa tru je w niej je dy nie na rzę dzie swe go zy sku lub
przed miot za spo ko je nia swo jej cie ka wo ści na uko wej (np. ka ta stro fal ne eks -
pe ry men ty na śro do wi sku na tu ral nym oraz na zwie rzę tach). 

18 jan Paweł ii, Orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2002.
19 tamże.
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jan pa WeŁ ii, ad hor ta cja Chri sti fi de les la ici

oso ba ludz ka: god ność dep ta na i wy wyż sza na

5. Po myśl my też o wie lo ra kich po sta ciach prze mo cy, któ rej dziś pod da -
wa na jest oso ba ludz ka. isto ta ludz ka, je śli nie jest uzna na i ko cha na
na mia rę jej god no ści ży we go ob ra zu Bo ga (por. rdz 1,26), na ra żo na jest
na naj bar dziej upo ka rza ją ce i wy na tu rzo ne ak ty „uprzed mio to wie nia”,
w wy ni ku któ rych do sta je się w nie wo lę sil niej sze go. „sil niej szy” mo że
mieć róż ne imio na: ide olo gia, wła dza eko no micz na, nie ludz ki sys tem po -
li tycz ny, tech no kra cja, agre syw ność środ ków spo łecz ne go prze ka -
zu. i znów sta je my wo bec wie lu lu dzi, na szych bra ci i sióstr, któ rych
prze sad na to le ran cja czy jaw nie nie spra wie dli we pra wo daw stwo po zba -
wia ją pod sta wo wych praw: pra wa do ży cia w je go peł nym wy mia rze, pra -
wa do da chu nad gło wą i pra cy, do za ło że nia ro dzi ny i od po wie dzial ne go
ro dzi ciel stwa, do uczest ni cze nia w ży ciu pu blicz nym i po li tycz nym,
do wol no ści su mie nia i wy zna wa nia wia ry re li gij nej. któż był by w sta nie
po li czyć dzie ci nie na ro dzo ne, bo zgła dzo ne w ło nie ma tek, dzie ci po rzu -
co ne i mal tre to wa ne przez wła snych ro dzi ców, dzie ci po zba wio ne mi ło ści
i na leż nej opie ki? w nie któ rych kra jach ca łe ma sy lu dzi ży ją bez da chu
nad gło wą i pra cy, po zba wio ne środ ków, któ re mo gły by im za pew nić ży -
cie god ne ludz kich istot czy choć by ele men tar ne wa run ki by to we. Dziś
sta ły się czymś zwy czaj nym prze ra ża ją ce sku pi ska ubó stwa i nę dzy, tak
ma te rial nej, jak mo ral nej, oka la ją ce wiel kie me tro po lie i za da ją ce śmierć
ca łym gru pom lu dzi.

Lecz świę to ści oso by nie da się uni ce stwić, choć by nie wiem jak czę sto
spo ty ka ła się z po gar dą i by ła gwał co na. moc no osa dzo na w Bo gu, stwór -
cy i oj cu, świę tość oso by ujaw nia się za wsze i od no wa.

Dla te go wła śnie wi dzi my, jak roz prze strze nia się dziś i co raz bar dziej
umac nia po czu cie oso bi stej god no ści każ dej ludz kiej isto ty. Do bro czyn -
ny prąd prze ni ka i ogar nia wszyst kie lu dy świa ta, któ re co raz le piej
uświa da mia ją so bie god ność czło wie ka, a więc nie „rze czy” lub „przed -
mio tu”, któ rym moż na się po słu gi wać, ale za wsze i tyl ko „pod mio tu”,
któ ry po sia da su mie nie i wol ność, jest we zwa ny do od po wie dzial ne go
ży cia w spo łe czeń stwie i w dzie jach, i pod po rząd ko wa ny war to ściom du -
cho wym i re li gij nym.
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mó wi się, że na sza epo ka jest epo ką „hu ma ni zmów”. nie któ re z nich
opie ra ją się na ate istycz nych i se ku la ry stycz nych prze słan kach i ja ko ta kie
w pa ra dok sal ny spo sób pro wa dzą do po ni że nia i uni ce stwie nia czło wie ka;
in ne sta wia ją go na pie de sta le i na bie ra ją cech praw dzi we go bał wo chwal -
stwa; są wresz cie i ta kie, któ re zgod nie z praw dą uzna ją wiel kość i ubó stwo
czło wie ka, uka zu jąc, utrzy mu jąc i roz wi ja jąc je go peł ną god ność.

Prze ja wem i owo cem tych hu ma ni stycz nych prą dów jest ro sną ca po -
trze ba uczest nic twa. sta no wi ona nie wąt pli wie jed ną z cha rak te ry stycz -
nych cech współ cze snej ludz ko ści, praw dzi wy „znak cza su”, któ ry co raz
bar dziej do cho dzi do gło su w róż nych śro do wi skach i dzie dzi nach ży -
cia, przede wszyst kim zaś wśród ko biet i mło dzie ży oraz w ży ciu nie
tyl ko ro dzin nym i szkol nym, ale tak że kul tu ral nym, go spo dar czym, spo -
łecz nym i po li tycz nym. uczest ni cze nie i two rze nie w ja kimś stop niu
no wej kul tu ry hu ma ni stycz nej sta ło się wy mo giem tak po wszech nym,
jak jed nost ko wy m10.

nie usta ją ce kon flik ty a spra wa po ko ju

6. nie moż na wresz cie po mi nąć in ne go, ty po we go dla współ cze snej
ludz ko ści zja wi ska, ja kim jest wy stę pu ją ce z nie spo ty ka ną w hi sto rii in ten -
syw no ścią na si le nie się kon flik tów. co dzien nie za da ją one ludz ko ści do -
tkli we ra ny i na ru sza ją jej rów no wa gę. zja wi sko to, wie lo ra kie w swo ich
prze ja wach, nie ma nic ze słusz ne go plu ra li zmu idei i dzia łań, i ob ja wia się
w bo le snych star ciach po mię dzy oso ba mi, gru pa mi, ka te go ria mi osób, na -
ro da mi i blo ka mi państw. te star cia przy bie ra ją for my prze mo cy, ter ro ry -
zmu i woj ny. współ cze sna ludz kość, chcąc udo wod nić swą „wszech moc”,
po wta rza bez ro zum ne do świad cze nie wie ży Ba bel (por. rdz 11,1-9), ale
czy ni to w da le ko więk szej ska li, an ga żu jąc róż ne swo je kom po nen ty, sie -
jąc za męt, wal kę, roz kład i ucisk. wy wo łu je to w ro dzi nie ludz kiej dra ma -
tycz ne wstrzą sy i roz dar cie.

z dru giej stro ny, nic nie zdo ła stłu mić dą że nia jed no stek i lu dów do bez -
cen ne go do bra, ja kim jest po kój w spra wie dli wo ści. ewan ge licz ne bło go -
sła wień stwo: „Bło go sła wie ni, któ rzy wpro wa dza ją po kój” (mt 5,9),
znaj du je wśród współ cze snych lu dzi no wy i wy mow ny od dźwięk: ca łe lu -
dy ży ją dziś, cier pią i dzia ła ją w imię po ko ju i spra wie dli wo ści. co raz wię -
cej osób i grup ludz kich obie ra dro gę spo łecz ne go za an ga żo wa nia, aby się
urze czy wist ni ło pra gnie nie po ko ju. spo ty ka my tu wie lu lu dzi świec kich,
wspa nia ło myśl nie za an ga żo wa nych w ży cie spo łecz ne i po li tycz ne, pro -
wa dzą cych wie lo ra ką dzia łal ność tak w ra mach in sty tu cji, jak i wo lon ta -
ria tu, a tak że w słu że niu naj mniej szym.

10 Por. Vii zwy czaj ne zgro ma dze nie sy no du Bi sku pów, in stru men tum la bo ris, „Po wsta nie i mi 
sja świec kich w ko ście le i świe cie w dwa dzie ścia lat po so bo rze wa ty kań skim ii”, 5 10.
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jezus chrystus nadzieją ludzkości

7. oto jak wiel kie, udrę czo ne po le roz po ście ra się przed ro bot ni ka mi po -
sła ny mi przez „go spo da rza” do pra cy w win ni cy.

jest to po le dzia ła nia ko ścio ła, nas wszyst kich: pa ste rzy i wier nych, ka -
pła nów, osób za kon nych i świec kich. wy mie nio ne tu sy tu acje do ty czy ko -
ścio ła w spo sób bez po śred ni, wa run ku ją po nie kąd je go dzia ła nia, ale ich
nie ha mu ją, a tym bar dziej nie uni ce stwia ją, bo wiem Duch świę ty, du sza
ko ścio ła, wspie ra go w je go mi sji.

ko ściół wie, że wszyst kie po dej mo wa ne przez ludz kość wy sił ki na rzecz
jed no ści i uczest nic twa, nie za leż nie od trud no ści, opóź nień, prze ciw no ści
wy ni ka ją cych z ludz kiej sła bo ści, grze chu i dzia ła nia złe go, znaj dą peł ną
od po wiedź w dzia ła niu je zu sa chry stu sa, czło wie ka i świa ta.

ko ściół wie, że chry stus go po słał ja ko „znak i na rzę dzie we wnętrz ne go
zjed no cze nia z Bo giem i jed no ści ca łe go ro dza ju ludz kie go”11. Dla te go ludz -
kość mi mo wszyst ko mo że i mu si mieć na dzie ję. ży wa ewan ge lia w oso -
bie je zu sa chry stu sa jest ra do sną „no wi ną”, któ rą ko ściół co dzien nie
prze po wia da i któ rej da je świa dec two wo bec wszyst kich lu dzi. w tym prze -
po wia da niu i w tym świa dec twie świec cy peł nią nie tyl ko wła ści wą i nie -
za stą pio ną ro lę. za ich po śred nic twem ko ściół chry stu so wy jest obec ny
w róż no rod nych sek to rach świa ta, ja ko znak oraz źró dło na dziei i mi ło ści.

11 Por. soBÓr watykaŃski ii, konstytucja Lumen gentium, 1.
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jan pa WeŁ ii, en cy kli ka Evan ge lium vi tae

34. ży cie za wsze jest do brem. czło wiek jest po wo ła ny, aby zro zu mieć
głę bo ką mo ty wa cję te go in tu icyj ne go prze świad cze nia, któ re jest też fak -
tem po zna wal nym do świad czal nie.

Dla cze go ży cie jest do brem? to py ta nie po ja wia się w ca łej Bi blii i już
na jej pierw szych stro ni cach znaj du je traf ną i zdu mie wa ją cą od po wiedź.
ży cie, któ re Bóg da je czło wie ko wi, jest in ne i od ręb ne od ży cia wszel kich
in nych stwo rzeń ży ją cych, ja ko że czło wiek, choć jest spo krew nio ny z pro -
chem zie mi (por. rdz 2,7; 3,19; Hi 34,15; Ps 103 [102],14; 104 [103],29),
jest w świe cie ob ja wie niem Bo ga, zna kiem je go obec no ści, śla dem je go
chwa ły (por. rdz 1,26-27; Ps 8,6). na to wła śnie pra gnął zwró cić uwa gę
św. ire ne usz z Lyonu w swo im zna nym po wie dze niu: „chwa łą Bo żą jest
czło wiek ży ją cy”23. czło wiek zo sta je ob da rzo ny naj wyż szą god no ścią, któ -
ra jest za ko rze nio na w we wnętrz nej wię zi łą czą cej go ze stwór cą: ja śnie -
je w nim od blask rze czy wi sto ści sa me go Bo ga. 

stwier dza to księ ga ro dza ju w pierw szym opi sie stwo rze nia, uka zu jąc
czło wie ka ja ko szczyt i uko ro no wa nie stwór cze go dzia ła nia Bo ga, któ ry
z bez kształt ne go cha osu wy pro wa dza stwo rze nie naj do sko nal sze. Wszyst -
ko w rze czy wi sto ści stwo rzo nej jest ukie run ko wa ne ku czło wie ko wi i je mu
pod da ne: „roz mna żaj cie się, aby ście za lud ni li zie mię i uczy ni li ją so bie
pod da ną: aby ście pa no wa li (...) nad wszyst ki mi zwie rzę ta mi” (1,28) – na -
ka zu je Bóg męż czyź nie i ko bie cie. Po dob ne orę dzie za wie ra też dru gi opis
stwo rze nia: „Pan Bóg wziął za tem czło wie ka i umie ścił go w ogro dzie
eden, aby upra wiał go i do glą dał” (rdz 2,15). Po twier dza się w ten spo -
sób pry mat czło wie ka nad rze cza mi: są one je mu pod po rząd ko wa ne i po -
wie rzo ne je go od po wie dzial no ści, pod czas gdy on sam pod żad nym
po zo rem nie mo że być znie wo lo ny przez swo ich bliź nich i jak by zre du ko -
wa ny do rzę du rze czy.

w opi sie bi blij nym od ręb ność czło wie ka od in nych istot stwo rzo nych
jest pod kre ślo na zwłasz cza przez fakt, że tyl ko je go stwo rze nie zo sta je
przed sta wio ne ja ko owoc spe cjal nej de cy zji Bo ga i je go po sta no wie nia,
by po łą czyć czło wie ka ze Stwór cą szcze gól ną i spe cy ficz ną wię zią: „uczyń -
my czło wie ka na nasz ob raz, po dob ne go nam” (rdz 1,26). ży cie ofia ro -
wa ne przez Bo ga czło wie ko wi jest da rem, dzię ki któ re mu Bóg udzie la coś
z sie bie stwo rze niu.

izra el bę dzie py tał wy trwa le o sens tej szcze gól nej i spe cy ficz nej wię -
zi czło wie ka z Bo giem. rów nież księ ga mą dro ści sy ra cha stwier dza, że
Bóg stwa rza jąc lu dzi „przy odział ich w moc po dob ną do swo jej i uczy -
nił ich na swój ob raz” (17,3). Do ta kie go wnio sku, we dług au to ra księ -

23 Gloria Dei vivens homo, w: tegoż, adversus haereses, iV 20, 7: sch 100/2, 648 649.
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gi, pro wa dzi nie tyl ko pa no wa nie czło wie ka nad świa tem, ale tak że wy -
po sa że nie go w je mu tyl ko wła ści we wła dze du cho we, ta kie jak ro zum,
ro ze zna nie do bra i zła, wol na wo la: „na peł nił ich wie dzą i ro zu mem,
o złu i do bru ich po uczył” (syr 17,7). Zdol ność po zna nia praw dy i do -
świad cze nie wol no ści są przy wi le jem czło wie ka ja ko isto ty stwo rzo nej
na ob raz swe go stwór cy, Bo ga praw dzi we go i spra wie dli we go (por.
Pwt 32,4). spo śród stwo rzeń wi dzial nych tyl ko czło wiek „zdol ny jest
do po zna nia i mi ło wa nia swe go stwór cy”24. ży cie, któ rym Bóg ob da -
rza czło wie ka, jest czymś wię cej niż tyl ko ist nie niem w cza sie. jest dą -
że niem ku peł ni ży cia; jest za ląż kiem ist nie nia, któ re prze kra cza gra ni ce
cza su: „bo dla nie śmier tel no ści Bóg stwo rzył czło wie ka – uczy nił go
ob ra zem swej wła snej wiecz no ści” (mdr 2,23).

35. tak że jah wi stycz ny opis stwo rze nia jest wy ra zem te go sa me go prze -
świad cze nia. w tym pra sta rym opo wia da niu mó wi się bo wiem o tchnie -
niu Bo żym, któ rym zo sta je na peł nio ny czło wiek, aby stać się isto tą
ży ją cą: „Pan Bóg ule pił czło wie ka z pro chu zie mi i tchnął w je go noz drza
tchnie nie ży cia, wsku tek cze go stał się czło wiek isto tą ży wą” (rdz 2,7).

Bo skie po cho dze nie te go du cha ży cia wy ja śnia, dla cze go czło wie ko wi
przez ca łe ży cie na zie mi to wa rzy szy po czu cie nie speł nie nia. stwo rzo ny
przez Bo ga i no szą cy w so bie nie za tar ty ślad Bo ga, czło wiek w na tu ral -
ny spo sób dą ży ku nie mu. każ dy czło wiek, wsłu cha ny w głę bo kie pra -
gnie nia swe go ser ca, mu si uznać, że i do nie go od no szą się sło wa praw dy
wy po wie dzia ne przez św. au gu sty na: „uczy ni łeś nas, Pa nie, dla sie bie
i nie spo koj ne jest ser ce na sze, do pó ki nie spo cznie w to bie”25.

nie zwy kle wy mow nym świa dec twem jest po czu cie nie za spo ko je nia,
ja kie go do zna je czło wiek w ra ju, do pó ki je go je dy nym punk tem od nie -
sie nia jest świat ro ślin ny i zwie rzę cy (por. rdz 2,20). Do pie ro po ja wie -
nie się ko bie ty, to zna czy isto ty, któ ra jest cia łem z je go cia ła i ko ścią
z je go ko ści (por. rdz 2,23), i w któ rej tak że ży je duch Bo ga stwór cy,
mo że za spo ko ić po trze bę dia lo gu mię dzy oso bo we go, ma ją ce go tak ży -
wot ne zna cze nie dla ludz kiej eg zy sten cji. w bliź nim – męż czyź nie czy
ko bie cie – moż na do strzec od bi cie sa me go Bo ga, osta tecz ne go ce lu i za -
spo ko je nia każ de go czło wie ka.

„czym jest czło wiek, że o nim pa mię tasz, i czym – syn czło wie czy, że
się nim zaj mu jesz?” – py ta Psal mi sta (Ps 8,5). w ob li czu bez mia ru
wszech świa ta czło wiek wy da je się isto tą nie wie le zna czą cą, ale wła śnie
ten kon trast uwy pu kla je go wiel kość: „uczy ni łeś go nie wie le mniej szym
od istot nie bie skich [moż na tak że tłu ma czyć: nie wie le mniej szym od Bo -
ga], chwa łą i czcią go uwień czy łeś” (Ps 8,6). chwa ła Bo ża ja śnie je na ob -

24 soBÓr watykaŃski ii, konstytucja Gaudium et spes, 12.
25 św. augustyn, confessiones, i, 1: ccL 27, 1.
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li czu czło wie ka. w nim stwór ca znaj du je od po czy nek, jak pi sze ze wzru -
sze niem i zdu mie niem św. am bro ży: „za padł zmierzch szó ste go dnia
i stwo rze nie świa ta za koń czy ło się ukształ to wa niem te go ar cy dzie ła, ja -
kim jest czło wiek, któ ry spra wu je wła dzę nad wszyst ki mi isto ta mi ży wy -
mi i jest jak by zwień cze niem wszech świa ta, naj pięk niej szą spo śród
wszyst kich istot stwo rzo nych. Praw dzi wie, po win ni śmy za cho wać peł ne
bo jaź ni mil cze nie, po nie waż Pan od po czął po wszyst kich ziem skich pra -
cach. spo czął na stęp nie we wnę trzu czło wie ka, spo czął w je go umy śle
i w je go my ślach, stwo rzył prze cież czło wie ka ja ko isto tę ro zum ną, zdol -
ną go na śla do wać, wzo ru ją cą się na je go cno tach, spra gnio ną nie biań skich
łask. w tych ce chach czło wie ka za miesz ku je Bóg, któ ry po wie dział: «ja
pa trzę na te go, któ ry jest bied ny i zgnę bio ny na du chu, i któ ry z drże niem
czci mo je sło wo» (iz 66,2). Dzię ku ję Pa nu Bo gu na sze mu za to, że stwo -
rzył tak cu dow ne dzie ło, w któ rym mo że zna leźć od pocz nie nie”26.

(…) „upo mnę się (...) u czło wie ka o ży cie czło wie ka” (rdz 9,5): ży cie
ludz kie jest świę te i nie na ru szal ne

53. „ży cie ludz kie jest świę te, po nie waż od sa me go po cząt ku do ma ga
się «stwór cze go dzia ła nia Bo ga» i po zo sta je na za wsze w spe cjal nym od -
nie sie niu do stwór cy, je dy ne go swe go ce lu. sam Bóg jest Pa nem ży cia,
od je go po cząt ku aż do koń ca. nikt, w żad nej sy tu acji, nie mo że ro ścić so -
bie pra wa do bez po śred nie go znisz cze nia nie win nej isto ty ludz kiej”.
w tych sło wach in struk cja Do num vi tae wy ra ża za sad ni czą treść Bo że go
ob ja wie nia o świę to ści i nie na ru szal no ści ży cia ludz kie go.

Pi smo świę te rze czy wi ście uka zu je czło wie ko wi przy ka za nie „nie bę -
dziesz za bi jał” ja ko na kaz Bo ży (wj 20,13; Pwt 5,17). znaj du je się ono
– jak już pod kre śli łem – w De ka lo gu, w sa mym ser cu Przy mie rza, za -
war te go przez Bo ga z lu dem wy bra nym; ale by ło obec ne już w pier wot -
nym przy mie rzu, któ re Bóg za warł z ludz ko ścią po oczysz cza ją cej ka rze
po to pu, wy wo ła nej przez roz prze strze nia nie się grze chu i prze mo cy
(por. rdz 9,5-6).

Bóg ogła sza, że jest ab so lut nym Pa nem ży cia czło wie ka, ukształ to wa -
ne go na je go ob raz i po do bień stwo (por. rdz 1,26-28). ży cie ludz kie ma
za tem cha rak ter świę ty i nie na ru szal ny, w któ rym od zwier cie dla się nie na -
ru szal ność sa me go stwór cy. Dla te go wła śnie sam Bóg bę dzie su ro wym
sę dzią każ de go po gwał ce nia przy ka za nia „nie za bi jaj”, sta no wią ce go pod -
sta wę wszel kie go współ ży cia spo łecz ne go. to on jest „go elem”, czy li
obroń cą nie win ne go (por. rdz 4,9-15; iz 41,14; jr 50,34; Ps 19 [18],15).
tak że w ten spo sób Bóg uka zu je, że „nie cie szy się ze zgu by ży ją cych”
(mdr 1,13). tyl ko sza tan mo że się nią cie szyć: przez je go za wiść śmierć
we szła na świat (por. mdr 2,24). on to, któ ry jest „za bój cą od po cząt ku”,

26 św. ambroży, exameron, Vi, 75 76: cseL 32, 260 261.
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jest też „kłam stwem i oj cem kłam stwa” (por. j 8, 44): zwo dząc czło wie ka,
pro wa dzi go do grze chu i śmier ci, któ re uka zu je ja ko cel i owoc ży cia.

54. Przy ka za nie „nie za bi jaj” ma wy raź nie treść ne ga tyw ną: wska zu je
na istot ną gra ni cę, któ rej ni gdy nie moż na prze kro czyć. Po śred nio jed nak
skła nia do przy ję cia po zy tyw nej po sta wy ab so lut ne go sza cun ku dla ży cia,
pro wa dząc do je go obro ny i do po stę po wa nia dro gą mi ło ści, któ ra skła da
sie bie w da rze, przyj mu je i słu ży. tak że lud Przy mie rza, choć po wo li
i wśród trud no ści, doj rze wał stop nio wo do ta kiej po sta wy, przy go to wu jąc
się w ten spo sób na wiel ką za po wiedź je zu sa: przy ka za nie mi ło ści bliź nie -
go jest po dob ne do przy ka za nia mi ło ści Bo ga; „na tych dwóch przy ka za -
niach opie ra się ca łe Pra wo i Pro ro cy” (por. mt 22,36-40). „al bo wiem
przy ka za nia: (...) nie za bi jaj (...) i wszyst kie in ne – pod kre śla św. Pa weł 
– stresz cza ją się w tym na ka zie: mi łuj bliź nie go swe go jak sie bie sa me go”
(rz 13,9; por. ga 5,14). Przy ka za nie „nie za bi jaj”, prze ję te i wy peł nio ne
w no wym Pra wie, po zo sta je nie odzow nym wa run kiem „otrzy ma nia ży cia”
(por. mt 19, 16-19). w tej sa mej per spek ty wie miesz czą się tak że sta now -
cze sło wa apo sto ła ja na: „każ dy, kto nie na wi dzi swe go bra ta, jest za bój cą,
a wie cie, że ża den za bój ca nie no si w so bie ży cia wiecz ne go” (1 j 3,15).

od sa me go po cząt ku ży wa tra dy cja ko ścio ła na no wo po twier dzi ła,
w spo sób sta now czy, przy ka za nie „nie za bi jaj”, jak o tym świad czy Di da -
che, naj star szy po za bi blij ny tekst chrze ści jań ski: „Dwie są dro gi, jed na ży -
wo ta, dru ga śmier ci, róż ni ca zaś wiel ka mię dzy ty mi dro ga mi. (...) Dru gie
zaś przy ka za nie na uki jest ta kie: nie za bi jaj, (...) nie za bi jaj pło du, nie od -
bie raj ży cia nie mow lę ciu. (...) a oto dro ga śmier ci: (...) nie zna ją li to ści
wo bec nie szczę śli we go, nie po ma ga ją utru dzo ne mu, nie li czą się ze stwór -
cą, lecz bez skru pu łów za bi ja ją nie mow lę ta i spę dza ją płód, od wra ca ją się
od ubo gie go, drę czą uci śnio ne go, bro nią bo ga czy, a bied nych są dzą nie -
spra wie dli wie i w ogó le wszel kie moż li we po peł nia ją grze chy. wy, dzie -
ci, nie miej cie z tym nic wspól ne go!”42

w mia rę upły wu cza su ta sa ma tra dy cja ko ścio ła za wsze i jed no znacz -
nie na ucza ła o ab so lut nej i trwa łej war to ści przy ka za nia „nie za bi jaj”. Po -
wszech nie wia do mo, że w pierw szych wie kach za bój stwo za li cza no
do gru py trzech naj więk szych grze chów – wraz z apo sta zją i cu dzo łó stwem
– i że skru szo ny za bój ca mu siał od być wy jąt ko wo dłu gą i uciąż li wą po ku -
tę pu blicz ną, za nim udzie lo no mu prze ba cze nia i po now nie przy ję to
do wspól no ty ko ściel nej.

42 Di da che, i, 1; ii, 1 2; V, 1 i 3: Pa tres apo sto li ci, wyd. f. X. funk, i, 2 3, 6 9, 14 17; por. List
pseu do Bar na by, XiX, 5: l. c., 90 93.
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jan pa WeŁ ii, List Gra tis si mam sa ne

ge ne alo gia oso by
9. Po przez mał żeń ską ko mu nię osób męż czy zna i ko bie ta da ją po czą -

tek ro dzi nie. z ro dzi ną zaś wią że się ge ne alo gia każ de go czło wie ka: ge -
ne alo gia oso by. Ludz kie ro dzi ciel stwo za ko rze nio ne jest w bio lo gii,
rów no cze śnie zaś prze wyż sza ją. apo stoł, „zgi na jąc ko la na przed oj cem,
od któ re go po cho dzi wszel ki «ród» – czy li wszel kie ro dzi ciel stwo na nie -
bie i na zie mi”, sta wia nam przed oczy po nie kąd ca ły świat istot ży ją -
cych, istot du cho wych na nie bie i cie le snych na zie mi. wszel kie ro dze nie
znaj du je swój pier wo wzór w Bo żym oj co stwie. jed nak że – w przy pad -
ku czło wie ka – ten „ko smicz ny” wy miar po do bień stwa do Bo ga nie de -
fi niu je w peł ni ludz kie go ro dzi ciel stwa. gdy z mał żeń skiej jed no ści
dwoj ga ro dzi się no wy czło wiek, to przy no si on z so bą na świat szcze gól -
ny ob raz i po do bień stwo Bo ga sa me go: w bio lo gię ro dze nia wpi sa na jest
ge ne alo gia oso by.

je śli mó wi my, że mał żon ko wie ja ko ro dzi ce są współ pra cow ni ka mi Bo -
ga -stwór cy w po czę ciu i zro dze niu no we go czło wie ka 15, to sfor mu ło wa -
niem tym nie wska zu je my tyl ko na pra wa bio lo gii, ale na to, że w ludz kim
ro dzi ciel stwie Bóg sam jest obec ny – obec ny w in ny jesz cze spo sób niż to
ma miej sce w każ dym in nym ro dze niu w świe cie wi dzial nym, „na zie mi”.
Prze cież od nie go tyl ko mo że po cho dzić „ob raz i po do bień stwo”, któ re
jest wła ści we isto cie ludz kiej, tak jak przy stwo rze niu. ro dze nie jest kon -
ty nu acją stwo rze nia 16.

tak więc wraz z po czę ciem no we go czło wie ka, wraz z je go uro dze niem,
ro dzi ce sta ją praw dzi wie wo bec „wiel kiej ta jem ni cy” (por. ef 5,32). no wa
ludz ka isto ta jest – tak jak oni sa mi – po wo ła na do ist nie nia oso bo we go,
jest po wo ła na do ży cia „w praw dzie i mi ło ści”. Po wo ła nie zaś otwie ra się
nie tyl ko na ca łą do cze sność. otwie ra się ono na wiecz ność w Bo ga. jest
to ten wy miar ge ne alo gii oso by, któ ry osta tecz nie od sło nił nam chry stus,
rzu ca jąc świa tło ewan ge lii na ludz kie ży cie i umie ra nie, a przez to rów nież
– na zna cze nie ludz kiej ro dzi ny.

czło wiek jest – jak stwier dza so bór – „je dy nym na zie mi stwo rze niem,
któ re go Bóg chciał dla nie go sa me go”17. ge ne za czło wie ka – to nie tyl ko
pra wa bio lo gii, to rów no cze śnie stwór cza wo la Bo ga. na le ży ona do ge ne -
alo gii każ de go z sy nów i có rek ludz kich ro dzin. Bóg „chciał” czło wie ka
od po cząt ku – i Bóg go „chce” w każ dym ludz kim po czę ciu i na ro dze niu.

15 Por. jan Pa weł ii, ad hort. apost. fa mi lia ris con sor tio (22 li sto pa da 1981), 28: aas 74
(1982), 114.

16 Por. Pius Xii, enc. hu ma ni ge ne ris (12 sierp nia 1950): aas 42 (1950), 574.
17 so BÓr watykaŃski ii, konstytucja Gau dium et spes, 24.
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Bóg „chce” czło wie ka ja ko isto ty do sie bie po dob nej, ja ko oso by. czło -
wiek ten – każ dy czło wiek – jest stwo rzo ny przez Bo ga „dla nie go sa me -
go”. od no si się to do każ de go czło wie ka, do wszyst kich, rów nież do tych,
któ rzy przy cho dzą na świat z ja kimś głę bo kim scho rze niem lub nie do ro -
zwo jem. w oso bo wą kon sty tu cję każ de go i wszyst kich wpi sa na jest wo la
Bo ga, któ ry chce, aby czło wiek po sia dał ce lo wość je mu tyl ko wła ści wą.
Bóg da je czło wie ka ro dzi nie i spo łe czeń stwu. ro dzi ce, sta jąc wo bec no wej
ludz kiej isto ty, ma ją lub win ni mieć peł ną świa do mość te go, że Bóg „chce”
te go czło wie ka „dla nie go sa me go”.

ogrom nie wie le za wie ra się w tym zwię złym wy ra że niu. no wy czło -
wiek od chwi li po czę cia, a po tem uro dze nia, prze zna czo ny jest do te go,
aże by w peł ni wy ra zi ło się je go czło wie czeń stwo – aże by się ono „urze -
czy wist ni ło”18. od no si się to do wszyst kich, rów nież do chro nicz nie cho -
rych i nie do ro zwi nię tych. „Być czło wie kiem” – to pod sta wo we po wo ła nie
czło wie ka: „być czło wie kiem” na mia rę da ru, ja ki otrzy mał. na mia rę te -
go „ta len tu”, któ rym jest sa mo czło wie czeń stwo, a z ko lei do pie ro na mia -
rę wszyst kich ta len tów, ja ki mi zo stał ob da rzo ny. w tym zna cze niu Bóg
chce każ de go czło wie ka „dla nie go sa me go”. jed nak że w za my śle Bo ga
po wo ła nie ludz kiej oso by się ga da lej, po za gra ni ce cza su. wy cho dzi
na spo tka nie te go za mie rze nia oj ca Przed wiecz ne go, któ re zo sta ło ob ja -
wio ne w sło wie wcie lo nym: Bóg chce czło wie ka ob da rzyć uczest nic twem
w swym Bo skim ży ciu. chry stus mó wi: „przy sze dłem, aby ży cie mie li,
i mie li je w ob fi to ści” (por. j 10,10).

czy to osta tecz ne prze zna cze nie czło wie ka nie sprze ci wia się stwier dze -
niu, iż Bóg chce czło wie ka „dla nie go sa me go”? je śli prze zna cze niem czło -
wie ka jest ży cie Bo że, to czy by tu je on istot nie „dla sie bie sa me go”? jest
to py ta nie klu czo we, waż ne za rów no u pro gu ży cia, jak i je go kre su – waż -
ne przez ca łe ży cie. czy Bóg, prze zna cza jąc czło wie ka do ży cia Bo że go,
nie od ry wa go osta tecz nie od te go, że by tu je on „dla sie bie sa me go”19? ja -
ki jest sto su nek mię dzy ży ciem oso bo wym, a uczest nic twem w ży ciu try -
ni tar nym? św. au gu styn pi sze: „nie spo koj ne jest ser ce na sze, do pó ki nie
spo cznie w to bie”20. to „nie spo koj ne ser ce” ozna cza, że mię dzy jed ną
a dru gą for mą ży cia nie ma prze ci wień stwa, ow szem, za cho dzi głę bo ka
spój ność. Do sa mej ge ne alo gii oso by stwo rzo nej na ob raz i po do bień stwo
Bo ga na le ży to, że uczest ni cząc w Ży ciu Bo żym, by tu je ona „dla sie bie sa -
mej” i urze czy wist nia sie bie. a kre sem te go urze czy wist nie nia jest peł nia
ży cia w Bo gu – ta, o któ rej mó wi chry stus (por. j 6,37-40). ta, do któ rej
on sam nas od ku pił (por. mk 10,45).

18 soBÓr watykaŃski ii, konstytucja Gaudium et spes, 24.
19 tamże.
20 św. augustyn, confessiones, i, 1: ccL 27, 1.
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mał żon ko wie chcą dzie ci dla sie bie. wi dzą w nich zwień cze nie swej
wza jem nej mi ło ści. chcą ich też dla ro dzi ny, ja ko dro go cen ne go da ru 21.
w mi łość mał żeń ską i ro dzi ciel ską wpi su je się ta praw da o czło wie ku,
któ rą tak zwięź le, a tak do głęb nie za ra zem wy ra ził so bór, mó wiąc, że
Bóg „chce czło wie ka dla nie go sa me go”. trze ba, aże by w to chce nie Bo -
ga włą cza ło się ludz kie chce nie ro dzi ców: aby oni chcie li no we go czło -
wie ka, tak jak go chce Stwór ca. Ludz kie chce nie za wsze pod da ne jest
pra wu cza su, pra wu prze mi ja nia. Bo że – jest od wiecz ne. „za nim ukształ -
to wa łem cię w ło nie mat ki, zna łem cię – mó wi pro rok je re miasz – nim
przy sze dłeś na świat, po świę ci łem cię” (jr 1,5). ge ne alo gia oso by jest
na przód zwią za na z wiecz no ścią Bo ga, a po tem do pie ro z mo men tem
ludz kie go ro dzi ciel stwa. już w sa mym po czę ciu czło wiek jest po wo ła ny
do wiecz no ści w Bo gu.

21 Por. soBÓr watykaŃski ii, konstytucja Gaudium et spes, 50.
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jan paWeŁ ii, encyklika Fides et ratio

13. nie należy jednak zapominać, że objawienie pozostaje pełne
tajemnic. to prawda, że jezus całym swoim życiem objawia oblicze ojca,
bo przyszedł przecież po to, aby opowiedzieć tajemnice Boże13; mimo to
jednak nasze poznanie tego oblicza jest nadal tylko cząstkowe i nie może
wyjść poza granice naszego pojmowania. tylko wiara pozwala wniknąć
do wnętrza tajemnicy i pomaga ją poprawnie zrozumieć.

sobór naucza, że „Bogu objawiającemu należy okazać „posłuszeństwo
wiary”14.to zwięzłe, ale bogate w treść stwierdzenie wyraża jedną
z podstawowych prawd chrześcijaństwa. Podkreśla przede wszystkim, że
wiara jest odpowiedzią wyrażającą posłuszeństwo Bogu. wiąże się z tym
uznanie jego boskości, transcendencji i doskonałej wolności. Bóg, który
pozwala się poznać, autorytetem swojej absolutnej transcendencji
zaświadcza o wiarygodności objawianych przez siebie prawd. Przez wiarę
człowiek wyraża akceptację tego Bożego świadectwa. oznacza to, że
w sposób pełny i w całości uznaje za prawdę wszystko, co zostało mu
objawione, ponieważ sam Bóg jest jej rękojmią. ta prawda, którą
otrzymuje w darze i której sam nie może się domagać, wpisuje się
w kontekst relacji międzyosobowych, nakłaniając rozum, aby otworzył się
na jej przyjęcie i uznał jej głęboki sens. właśnie dlatego akt zawierzenia
Bogu był zawsze rozumiany przez kościół jako moment fundamentalnego
wyboru, który angażuje całą osobę. rozum i wola wyrażają tu
w najwyższym stopniu swą naturę duchową, aby pozwolić człowiekowi
na dokonanie aktu, w którym realizuje się w pełni jego osobowa wolność15.
wolność zatem nie tylko towarzyszy wierze – jest jej nieodzownym
warunkiem. więcej, to właśnie wiara pozwala każdemu jak najlepiej
wyrazić swoją wolność. innymi słowy, wolność nie wyraża się
w dokonywaniu wyborów przeciw Bogu. czyż można bowiem uznać, że

13 Por. so BÓr watykaŃski ii, konstytucja Dei ver bum, 4.
14 tam że, 5.
15 so BÓr watykaŃski i, na któ ry po wo łu je się przy to czo ne wy żej zda nie, uczy, że po słu 

szeń stwo wie rze wy ma ga za an ga żo wa nia umy słu i wo li: „Po nie waż czło wiek cał ko wi cie jest
za leż ny od Bo ga ja ko stwór cy i Pa na swe go, a ro zum stwo rzo ny zu peł nie pod le ga nie stwo rzo 
nej praw dzie, prze to je ste śmy zo bo wią za ni Bo gu ob ja wia ją ce mu się oka zać przez wia rę zu peł 
ne po słu szeń stwo umy słu i wo li” (konstytucja Dei fi lius, rozdz. 3: Ds 3008).
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autentycznym przejawem wolności jest odmowa przyjęcia tego, co
pozwala na realizację samego siebie? akt wiary jest najdonioślejszym
wyborem w życiu człowieka; to w nim bowiem wolność dochodzi
do pewności prawdy i postanawia w niej żyć.

z pomocą rozumowi, dążącemu do zrozumienia tajemnicy, przychodzą
także znaki zawarte w objawieniu. Pomagają one zejść głębiej
w poszukiwaniu prawdy i pozwalają umysłowi prowadzić niezależne
dociekania także w sferze tajemnicy. te znaki jednak, choć z jednej strony
pomnażają siły rozumu, bo dzięki nim może on badać obszar tajemnicy
własnymi środkami, do których słusznie jest przywiązany, zarazem
przynaglają go, by sięgnął poza rzeczywistość samych znaków i dostrzegł
głębszy sens w nich zawarty. w znakach tych obecna jest bowiem ukryta
prawda, ku której umysł ma się zwrócić i której nie może ignorować, nie
niszcząc zarazem samego znaku, jaki został mu ukazany.

zostajemy tu niejako odesłani do sakramentalnego horyzontu
objawienia, a w szczególny sposób do znaku eucharystycznego, w którym
nierozerwalna jedność między rzeczywistością a jej znaczeniem pozwala
uzmysłowić sobie głębię tajemnicy. chrystus w eucharystii jest naprawdę
obecny i żywy, działa mocą swojego Ducha, ma jednak rację św. tomasz,
gdy mówi: „gdzie zmysł darmo dojść się stara, serca żywa krzepi wiara,
porządkowi rzeczy wbrew! Pod odmiennych szat figurą, w znakach różny,
nie naturą, kryje się tajemnic dziw!”16 Pascal wtóruje mu jako filozof: „jak
chrystus pozostał nieznany między ludźmi, tak prawda jego między
powszechnymi mniemaniami, bez widocznej różnicy; tak eucharystia
między pospolitym chlebem”17.

tak więc poznanie wiary nie usuwa tajemnicy, a jedynie bardziej ją
uwypukla i ukazuje jako fakt o istotnym znaczeniu dla życia człowieka.
chrystus „już w samym objawieniu tajemnicy ojca i jego miłości objawia
w pełni człowieka samemu człowiekowi i okazuje mu najwyższe jego
powołanie”18, to znaczy powołanie do udziału w tajemnicy trynitarnego
życia Bożego19.

14. nauczanie dwóch soborów watykańskich otwiera zupełnie nowy
horyzont także przed wiedzą filozoficzną. objawienie wprowadza
w historię pewien punkt odniesienia, którego człowiek nie może
ignorować, jeśli chce pojąć tajemnicę swojego istnienia; z drugiej strony
jednak to poznanie odsyła nieustannie do tajemnicy Boga, której umysł nie
jest w stanie wyczerpać, lecz może jedynie przyjąć wiarą. te dwa momenty

16 Se kwen cja z uro czy sto ści naj święt sze go cia ła i krwi chry stu sa. 
17 B. Pas caL, Pensées, 789 (wyd. L. Brun schvicg); wyd pol skie: My śli, 638, tłum. t. że leń 

ski (Boy) warszawa 1977, s. 283. 
18 so BÓr watykaŃski ii, konstytucja Gau dium et spes, 22.
19 Por. so BÓr watykaŃski ii, konstytucja Dei Ver bum, 2.
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wyznaczają obszar działalności właściwej rozumowi, na którym może on
prowadzić swoje dociekania i szukać zrozumienia nie napotykając
na żadne ograniczenia poza swoją własną skończonością w obliczu
nieskończonej tajemnicy Boga.

objawienie wprowadza zatem w naszą historię prawdę uniwersalną
i ostateczną, która pobudza ludzki umysł, by nigdy się nie zatrzymywał;
przynagla go wręcz, by poszerzał nieustannie przestrzeń swojej wiedzy,
dopóki się nie upewni, że dokonał wszystkiego, co było w jego mocy,
niczego nie zaniedbując. w tej refleksji może nas wspomóc jeden
z najpłodniejszych i najznaczniejszych umysłów w dziejach ludzkości,
do którego słusznie odwołuje się zarówno filozofia, jak i teologia – św.
anzelm. w swoim Proslogionie arcybiskup canterbury tak pisze: „często
starałem się skupić umysł na tym problemie i czasem zdawało mi się, że
potrafię już uchwycić to, czego szukałem, kiedy indziej znów, że wymyka
się to całkowicie moim myślom; straciwszy na koniec nadzieję, że mogę
to znaleźć, postanowiłem zaniechać poszukiwania czegoś, czego znaleźć
nie sposób. kiedy jednak próbowałem odegnać od siebie tę myśl, aby nie
odwracała mego umysłu od innych rozważań, z których mogłem wynieść
jakiś pożytek, zaczęła mi się narzucać z coraz większą natarczywością. (...)
czegóż się jednak podjąłem, ja nieszczęsny, biedny syn ewy, daleki
od Boga, i czego zdołałem dokonać? ku czemu zmierzałem i dokąd
dotarłem? czego pragnąłem i za czym tęsknię? (...) o Panie, nie tylko
jesteś tym, czego nie zdoła przewyższyć nic, co możemy pomyśleć (non
solum es quo maius cogitari nequit), ale jesteś większy niż wszystko, co
można pomyśleć (quiddam maius quam cogitari possit) (...). gdybyś nie
był taki, można by pomyśleć o czymś większym od ciebie, to jednak jest
niemożliwe”20.

15. Prawda chrześcijańskiego objawienia, którą znajdujemy w jezusie
z nazaretu, pozwala każdemu przyjąć „tajemnicę” własnego życia. jako
prawda najwyższa, w niczym nie naruszając autonomii istoty stworzonej
i jej wolności, zobowiązuje tę istotę do otwarcia się na transcendencję.
relacja między wolnością a prawdą osiąga tu swój szczyt, dzięki czemu
możemy w pełni zrozumieć słowa chrystusa: „poznacie prawdę, a prawda
was wyzwoli” (j 8,32).

chrześcijańskie objawienie to prawdziwy drogowskaz dla człowieka,
który podlega zarówno uwarunkowaniom mentalności koncentrującej
uwagę na subiektywnych doznaniach, jak i ograniczeniom logiki
technokratycznej; jest ostatnią daną przez Boga szansą powrotu do pełni
pierwotnego zamysłu miłości, którego początkiem było stworzenie.
człowiek, który pragnie poznać prawdę, skoro potrafi jeszcze sięgnąć

20 Proemio i nn. 1. 15: PL 158, 223 224. 226. 235.
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wzrokiem poza samego siebie i poza własne zamierzenia, ma możliwość
odzyskania właściwej postawy wobec własnego życia, jeśli tylko podąża
drogą prawdy. Do jego sytuacji można trafnie zastosować słowa księgi
Powtórzonego Prawa: „Polecenie to bowiem, które ja ci dzisiaj daję, nie
przekracza twych możliwości i nie jest poza twoim zasięgiem. nie jest
w niebiosach, by można było powiedzieć: „któż dla nas wstąpi do nieba
i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je”. i nie jest
za morzem, aby można było powiedzieć: „któż dla nas uda się za morze
i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je”. słowo to bowiem
jest bardzo blisko ciebie: w twych ustach i w twoim sercu, byś je mógł
wypełnić” (30, 11-14). echem tych słów jest słynna myśl świętego filozofa
i teologa augustyna: „noli foras ire, in te ipsum redi. in interiore homine
habitat veritas”21.

z tych rozważań wyłania się pierwszy wniosek: prawda, którą pozwala
nam poznać objawienie, nie jest dojrzałym owocem ani najwyższym
osiągnięciem myśli wypracowanej przez rozum. jawi się raczej jako
bezinteresowny dar, pobudza do myślenia i domaga się, by przyjąć ją jako
wyraz miłości. ta objawiona prawda jest wpisaną w nasze dzieje
zapowiedzią owej ostatecznej i doskonałej wizji, jakiej Bóg zamierza
udzielić tym, którzy w niego wierzą lub poszukują go szczerym sercem.
ostateczny cel osobowego istnienia jest zatem przedmiotem badań
zarówno filozofii, jak i teologii. jedna i druga – mimo odmienności metod
i treści – wprowadza na ową „ścieżkę życia” (Ps 16 [15],11), której kresem
– jak poucza nas wiara – jest pełna i nieprzemijająca radość kontemplacji
Boga w trójcy jedynego.

21 św. augustyn, De vera religione, XXXiX, 72: ccL 32, 234. 
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jan pa WeŁ ii, po sła nie na Xi zgro ma dze nie mię dzy na ro do we go urzę -
du Wy cho wa nia ka to lic kie go, Pry mat war to ści du cho wych w wy cho wa niu
mło dych ro ku 2000, 18.03.1983, Na ucza nie pa pie skie, V, 1, 1982, s. 388.

(...) człowiek jest jedynym stworzeniem, które Bóg pokochał dla niego
samego (Por. kDk 24) i on znajduje się u podstawy każdej wartości.
a wartości przyjmują znaczenie jedynie w stosunku do człowieka
stworzonego na obraz i podobieństwo Boże. tylko przez rozpoznanie
istotnego otwarcia człowieka na nieskończoną tajemnicę Boga, człowiek
ustanawia autentyczny system wartości; system ten nie uczyni człowieka
niewolnikiem rzeczy i instytucji, ale będzie szanował pierwszeństwo tego,
co należy do porządku ustanowionego przez stwórcę.

objawienie mówi nam, że człowiek jest nie tylko obrazem Boga: jest
on także dzieckiem Bożym, wyniesionym do udziału w boskiej
naturze. i wolny dar jego nieskończonej miłości użyczonej w chrystusie.
jezus chrystus jest „światłością prawdziwą, która oświeca każdego
człowieka” (j 1,9). objawia on nam nowe znaczenie egzystencji
i przemienia je, czyniąc przez to człowieka zdolnym do myślenia i życia
na sposób godny dzieci Bożych. jezus chrystus, który objawia nie tylko
Boga człowiekowi, ale człowieka samemu sobie (Por. kDk 22).

szkoła katolicka, mająca dobrodziejstwo światła wiary, znajduje się
w uprzywilejowanej pozycji, by umożliwić swoim uczniom
wykształcenie w istotnych wartościach dla zachowania świata wolnego
od gróźb, które dzisiaj nas nim wiszą. w ten sposób, młodzież nauczy
się odrzucać fałszywe wartości chylącego się ku upadkowi społeczeństwa
i odkrywać prawdziwe wartości, na których może być zbudowana
cywilizacja miłości.

w tym względzie bardzo ważnym zadaniem jest uznanie prymatu
wartości duchowych nad materialnymi i ekonomicznymi, ponieważ
wartości ducha przyczyniają się w prostej linii do rozwoju
najszlachetniejszych i najbardziej wartościowych elementów ludzkiej
osoby. wartości duchowe nadają znaczenie wartościom materialnym. jak
powiedziałem na 34 ogólnym zgromadzeniu narodów zjednoczonych,
2 października 1979 r., prymat duchowych wartości „wpływa na to, że
rozwój materialny, techniczny i cywilizacyjny służy temu wszystkiemu,
co kształtuje człowieka, to znaczy temu, co umożliwia mu pełny dostęp
do prawdy, rozwój moralny, pełne korzystanie z całego dziedzictwa dóbr
kultury i pomnażanie ich przez własną twórczość”1.

1 jan Paweł ii, Przemówienie do przedstawicieli narodów zjednoczonych, 2 października
1979, w: nauczanie papieskie, ii, 2 (1979).
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w obliczu zwodniczego oddziaływania, którego odbiorca społeczny
dzisiaj doświadcza, katolicka szkoła, kierowana ewangelią jezusa
chrystusa, powił pokazać młodzieży, że większa radość jest w dawaniu
aniżeli w braniu, że wartość osoby bazuje raczej na tym kim on czy ona
jest, aniżeli na tym, co on czy ona posiada. w ten sposób oni odkrywają
wyzwalającą wartość prostego i skromnego życia.

Dzisiejsza młodzież, zafascynowana zdobyczami współczesnych nauk,
zmierza do okazywania nieograniczonego zaufania tym osiągnięciom,
a nawet do ich uwzględniania jako najwyższych wartości. Dlatego jest to
ważne, aby szkoła katolicka mogła pokazać swoim uczniom, że postęp
ludzki nie może być mierzony wyłącznie przez postęp nauki i techniki.
Prawdziwy postęp rodzi się wtedy, kiedy dano prymat wartościom
duchowym i postępowi życia moralnego (...)
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jan pa WeŁ ii, List do ro dzin Gra tis si mam sa ne

dwie cy wi li za cje

13. Dro gie ro dzi ny, pro blem „od po wie dzial ne go ro dzi ciel stwa” wpi sa -
ny jest w ca łą te ma ty kę „cy wi li za cji mi ło ści”, o czym z ko lei pra gnę wam
mó wić. z wszyst kie go bo wiem, co po wie dzia no do tych czas, wy ni ka
w spo sób ja sny i jed no znacz ny, że ro dzi na wła śnie le ży u pod staw te go, co
Pa weł Vi na zwał „cy wi li za cją mi ło ści”33. Po ję cie to przy ję ło się w na ucza -
niu ko ścio ła, za do mo wi ło się w nim i utrwa li ło. Dzi siaj już trud no wy my -
śleć ja ką kol wiek wy po wiedź ko ścio ła czy też o ko ście le, któ ra by po ję cie
cy wi li za cji mi ło ści po mi ja ła. Wią że się ono ze sta ro chrze ści jań ską tra dy -
cją „Ko ścio ła do mo we go”, ma jed nak rów no cze śnie pre cy zyj ne od nie sie -
nie do współ cze snej epo ki. sam wy raz „cy wi li za cja” ety mo lo gicz nie
po cho dzi od „ci vis” – „oby wa tel” i pod kre śla wy miar po li tycz ny by to wa -
nia każ de go czło wie ka. na to miast głęb szy sens wy ra że nia „cy wi li za cja”
jest nie ty le po li tycz ny, ile po pro stu „hu ma ni stycz ny”. cy wi li za cja na le -
ży do dzie jów czło wie ka, od po wia da jąc je go du cho wo ści oraz mo ral no -
ści: stwo rzo ny na ob raz i po do bień stwo Bo że czło wiek otrzy mał świat
z rąk stwór cy z za da niem, by two rzył go na swój ob raz i po do bień stwo.
w speł nia niu te go za da nia od naj du je swe źró dło cy wi li za cja, to zna czy
osta tecz nie „hu ma ni za cja świa ta”.

jest więc ra czej cy wi li za cja po nie kąd tym sa mym co „kul tu ra”. moż -
na by więc po wie dzieć: „kul tu ra mi ło ści”. Przy ję ła się jed nak „cy wi li za -
cja” i przy tym wy pa da po zo stać. cy wi li za cja mi ło ści we współ cze snym
te go sło wa zna cze niu czer pie na tchnie nie ze słów so bo ro wej kon sty tu cji
Gau dium et spes: „chry stus [...] ob ja wia w peł ni czło wie ka sa me mu czło -
wie ko wi i oka zu je mu naj wyż sze je go po wo ła nie”34. moż na więc po wie -
dzieć, iż cy wi li za cja mi ło ści roz po czy na się wraz z ob ja wie niem Bo ga,
któ ry „jest mi ło ścią”, jak mó wi św. jan (1 j 4,8-16), i jest ona opi sa na do -
kład nie przez św. Paw ła w hym nie o mi ło ści w 1. Li ście do ko ryn tian
(13,1-13). te go ro dza ju cy wi li za cja jest głę bo ko zwią za na z mi ło ścią, ja -

33 Por. Paweł Vi, Homilia wygłoszona z okazji zakończenia roku świętego (25 grudnia 1975):
aas 68 (1976), 145.

34 soBÓr watykaŃski ii, konstytucja Gaudium et spes, 22.
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ka „roz la na jest w ser cach na szych przez Du cha świę te go, któ ry zo stał
nam da ny” (rz 5,5), i wzra sta dzię ki sys te ma tycz nej upra wie, o czym tak
przej mu ją co mó wi przy po wieść ewan ge licz na o krze wie win nym i la to -
ro ślach: „ja je stem praw dzi wym krze wem win nym, a oj ciec mój jest tym,
któ ry [go] upra wia. każ dą la to rośl, któ ra we mnie nie przy no si owo cu,
od ci na, a każ dą, któ ra przy no si owoc, oczysz cza, aby przy no si ła owoc
ob fit szy” (j 15,1-2).

w świe tle tych i in nych jesz cze frag men tów no we go te sta men tu moż -
na zro zu mieć, na czym po le ga „cy wi li za cja mi ło ści” oraz dla cze go ro dzi -
na jest z tą cy wi li za cją or ga nicz nie zwią za na. je śli ro dzi na po zo sta je
pierw szą „dro gą ko ścio ła”, trze ba do dać, że dro gą ko ścio ła ży ją ce go
w świe cie jest też cy wi li za cja mi ło ści, i ko ściół na tę dro gę wzy wa sa -
me ro dzi ny oraz wszyst kie in ne spo łecz no ści na ro do we i mię dzy na ro do -
we ze wzglę du na ro dzi nę – i po przez ro dzi ny. ro dzi na bo wiem
w wie lo ra kim wy mia rze za le ży od cy wi li za cji mi ło ści i od naj du je w niej
wła ści we ra cje swe go by cia ro dzi ną. jed no cze śnie ro dzi na jest cen trum
i ser cem cy wi li za cji mi ło ści.

nie ma praw dzi wej mi ło ści bez świa do mo ści, że Bóg przede wszyst -
kim „jest mi ło ścią” – oraz że czło wiek jest tym je dy nym stwo rze niem,
któ re go Bóg po wo łał do ist nie nia „dla nie go sa me go”. ten zaś stwo rzo -
ny na ob raz i po do bień stwo Bo ga czło wiek nie mo że się w peł ni „urze -
czy wist nić” ina czej, jak tyl ko przez bez in te re sow ny dar z sie bie sa me go.
Bez ta kie go po ję cia czło wie ka, oso by oraz „ko mu nii osób” w ro dzi nie nie
mo że być cy wi li za cji mi ło ści. ale też ta kie po ję cie oso by i ko mu nii osób
nie moż li we jest bez cy wi li za cji mi ło ści. ro dzi na z pew no ścią sta no wi
pod sta wo wą „ko mór kę” spo łe czeń stwa, trze ba jed nak chry stu sa – „win -
ne go szcze pu”, z któ re go „la to ro śle” czer pią so ki, aże by ko mór ka ta nie
by ła za gro żo na od we wnątrz i od ze wnątrz cy wi li za cyj nym wy ko rze nie -
niem. oto bo wiem – je śli z jed nej stro ny ist nie je „cy wi li za cja mi ło ści”,
to rów no cze śnie też za cho dzi moż li wość „an ty cy wi li za cji” de struk cyj -
nej, co nie ste ty w na szej epo ce sta ło się fak tem do ko na nym o bar dzo sze -
ro kim za się gu.

nikt nie mo że za prze czyć, że epo ka ta jest cza sem wiel kie go kry zy su,
a jest to na pierw szym miej scu „kry zys praw dy”. kry zys praw dy – to zna -
czy na przód kry zys po jęć. czy bo wiem po ję cia ta kie, jak: „mi łość”, „wol -
ność”, „dar bez in te re sow ny”, a na wet sa mo po ję cie „oso by” i w związ ku
z tym tak że „pra wa oso by” – czy po ję cia ta kie istot nie zna czą to, co wy ra -
ża ją? Dla te go tak waż na się sta ła dla ko ścio ła i świa ta – przede wszyst kim
na za cho dzie – en cy kli ka o „bla sku praw dy” (Ve ri tas splen dor). je że li
praw da o wol no ści, o ko mu nii osób w mał żeń stwie i ro dzi nie od zy ska swój
blask, wów czas cy wi li za cja mi ło ści mo że się urze czy wist niać i moż na bę -
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dzie sku tecz nie mó wić – wraz z so bo rem – o „po pie ra niu god no ści mał -
żeń stwa i ro dzi ny”35.

Dla cze go „blask praw dy” jest tak waż ny? waż ny jest przez kon trast,
gdyż roz wój współ cze snej cy wi li za cji po zo sta je zwią za ny z po stę pem na -
uko wo -tech nicz nym w spo sób czę sto jed no stron ny. cho dzi o cha rak ter
czy sto po zy ty wi stycz ny te go roz wo ju. owo cem po zy ty wi zmu po znaw cze -
go jest agno sty cyzm, gdy cho dzi o teo rię, na to miast w dzie dzi nie dzia ła -
nia i mo ral no ści – uty li ta ryzm. w na szych cza sach hi sto ria po nie kąd się
po wta rza. Uty li ta ryzm to cy wi li za cja skut ku, uży cia – cy wi li za cja „rze -
czy”, a nie „osób”; cy wi li za cja, w któ rej oso by sta ją się przed mio tem uży -
cia, po dob nie jak uży wa się rze czy. tak więc – na grun cie cy wi li za cji
uży cia ko bie ta by wa przed mio tem dla męż czy zny. Dzie ci sta ją się prze -
szko dą dla ro dzi ców. ro dzi na sta je się in sty tu cją ogra ni cza ją cą wol ność
swo ich człon ków. aby się o tym wszyst kim prze ko nać, wy star czy przy -
gląd nąć się choć by pew nym pro gra mom wy cho wa nia sek su al ne go, któ re
wpro wa dza ne by wa ją w szko łach, czę sto mi mo sprze ci wu, a na wet pro te -
stów ze stro ny wie lu ro dzi ców. a da lej ca ły trend „pro abor cyj ny”, któ ry
usi łu je się ukryć po za po ję cia mi „pra wa wy bo ru” („pro cho ice”) ze stro -
ny oboj ga mał żon ków, a w szcze gól no ści ko bie ty. to tyl ko kil ka przy kła -
dów, któ re moż na by mno żyć.

w tym wszyst kim ro dzi na nie mo że się nie czuć za gro żo na. wszyst ko
to ude rza w sa me jej pod sta wy. Wszyst ko to jest prze ciw ne cy wi li za cji mi -
ło ści. jest prze ciw ne ca łej praw dzie o czło wie ku, nie po zwa la mu od na leźć
sie bie i czuć się bez piecz nym ja ko mąż czy żo na, ja ko oj ciec czy mat ka,
ja ko syn czy cór ka. Pro pa go wa ny przez „cy wi li za cję tech nicz ną” tak zwa -
ny „bez piecz ny seks” jest wła śnie naj grun tow niej nie bez piecz ny. w nie -
bez pie czeń stwie bo wiem znaj du je się tu taj każ dy czło wiek, a z ko lei
w nie bez pie czeń stwie znaj du je się ro dzi na. co jej gro zi? gro zi jej utra ta
praw dy o so bie sa mej. a je że li praw dy – to i wol no ści, i kon se kwent nie
utra ta mi ło ści. „Po zna cie praw dę – mó wi chry stus – a praw da was wy -
zwo li” (j 8,32): praw da, je dy nie ona przy go tu je was do tej mi ło ści, o któ -
rej moż na po wie dzieć, że jest „pięk na”.

ro dzi na współ cze sna – tak jak za wsze – po szu ku je „pięk nej mi ło ści”.
mi łość, któ ra nie jest „pięk na”, któ ra jest tyl ko za spo ko je niem po żą dli wo ści
(por. 1 j 2,16), któ ra jest tyl ko wza jem nym „uży wa niem” sie bie przez męż -
czy znę i ko bie tę, czy ni czło wie ka nie wol ni kiem wła snych sła bo ści. czyż nie
słu żą te mu wła śnie pew ne „pro gra my cy wi li za cyj ne” współ cze sno ści? „gra -
ją” one na sła bo ściach czło wie ka i czy nią go co raz słab szym i bez bron nym.

35 soBÓr watykaŃski ii, konstytucja Gaudium et spes, 47.
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cy wi li za cja mi ło ści ozna cza ra dość – ra dość mię dzy in ny mi z te go, że
się „czło wiek ro dzi na świat” (por. j 16,21). a więc ra dość tak że i z te go,
że mał żon ko wie sta ją się ro dzi ca mi. cy wi li za cja mi ło ści – to zna czy „we -
se lić się z praw dy” (por. 1 kor 13,6). cy wi li za cja, któ ra wy da je owo ce
w po sta ci men tal no ści kon sump cyj nej, an ty na ta li stycz nej, nie jest i nie mo -
że być ni gdy cy wi li za cją mi ło ści. o ile ro dzi na jest tak waż na dla cy wi li -
za cji mi ło ści – jak to po przed nio zo sta ło już po wie dzia ne – to z uwa gi
na spe cjal ną bli skość i in ten syw ność wię zi, ja kie w niej za cho dzą po mię -
dzy oso ba mi i po ko le nia mi. rów no cze śnie jest ona jed nak ła twa do zra -
nie nia i mo że szcze gól nie ła two do zna wać za gro żeń, któ re osła bia ją czy
wręcz nisz czą jej spój ność i trwa łość. ro dzi na w wy ni ku tych za gro żeń, nie
tyl ko prze sta je świad czyć na rzecz cy wi li za cji mi ło ści, ale mo że się sta wać
jej za prze cze niem, prze ciw świa dec twem. mo że też z ko lei ta ka roz bi ta ro -
dzi na wzmac niać swo istą „an ty cy wi li za cję”, nisz cząc mi łość w róż nych
krę gach świa do mo ści, po wo du jąc nie unik nio ne re per ku sje w ca łym ży ciu
spo łecz nym.
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k. Woj ty Ła, Mi łość i od po wie dzial ność, Lu bli n1986, s. 87-92.

mi łość ob lu bień cza

ana li za ogól na mi ło ści ma cha rak ter przede wszyst kim me ta fi zycz ny,
jak kol wiek co krok na wią zu je my w niej do mo men tów psy cho lo gicz -
nych czy też etycz nych. te róż ne aspek ty mi ło ści prze ni ka ją się wza jem -
nie tak, że nie po dob na wcho dzić w je den z nich nie po trą ca jąc o dru gi lub
trze ci. w ana li zie do tych cza so wej sta ra li śmy się uchwy cić to, co na le ży
do isto ty każ dej mi ło ści, a w spo sób spe cy ficz ny re ali zu je się w mi ło ści
po mię dzy ko bie tą a męż czy zną. je śli cho dzi o mi łość w pod mio cie in dy -
wi du al nym, to kształ tu je się ona po przez upodo ba nie, po żą da nie i życz -
li wość. jed nak że mi łość znaj du je peł ny swój byt nie w pod mio cie
in dy wi du al nym tyl ko, ale w re la cji mię dzy -pod mio to wej, mię dzy -oso -
bo wej. stąd pro blem przy jaź ni, któ ry tu taj zo stał prze ana li zo wa ny
w łącz no ści z sym pa tią, a tak że zwią za ny z przy jaź nią pro blem wza jem -
no ści. Prze cho dze nie od „ja” do „my” jest dla mi ło ści nie mniej istot ne,
jak wy cho dze nie z wła sne go „ja” wy ra ża ją ce się po przez upodo ba nie,
mi łość po żą da nia i życz li wo ści. mi łość – zwłasz cza ta, któ ra in te re su je
nas w ni niej szej książ ce – jest nie tyl ko dą że niem, ale da le ko bar dziej
jesz cze spo ty ka niem się, jed no cze niem osób. rzecz ja sna, iż to spo ty ka -
nie się i jed no cze nie osób do ko nu je się na pod sta wie upodo ba nia, mi ło -
ści po żą da nia i życz li wo ści w mia rę ich na ra sta nia w pod mio tach
in dy wi du al nych. aspekt in dy wi du al nej mi ło ści nie prze sta je za cho dzić
w aspek cie mię dzy -oso bo wym, ow szem, pierw szy z nich wa run ku je dru -
gi. w re zul ta cie mi łość jest za wsze ja kąś mię dzy -oso bo wą syn te zą i syn -
chro ni za cją upodo bań, po żą dań i życz li wo ści. mi łość ob lu bień cza jest
czymś in nym jesz cze niż wszyst kie do tąd prze ana li zo wa ne aspek ty czy
for my mi ło ści. Po le ga ona na od da niu swo jej wła snej oso by. isto tą mi ło -
ści ob lu bień czej jest od da nie sie bie, swo je go „ja”. sta no wi to coś in ne -
go i za ra zem coś wię cej niż upodo ba nie, po żą da nie, a na wet niż
życz li wość. te wszyst kie for my wy cho dze nia w kie run ku dru giej oso by
pod ką tem do bra nie się ga ją tak da le ko jak mi łość ob lu bień cza. czymś
wię cej jest „dać sie bie” ani że li tyl ko „chcieć do bra”, choć by na wet przez
to dru gie „ja” sta wa ło się jak by mo im wła snym, jak w przy jaź ni. mi łość
ob lu bień cza jest czymś in nym i czymś wię cej niż wszyst kie prze ana li zo -
wa ne do tąd for my mi ło ści za rów no od stro ny in dy wi du al ne go pod mio tu,
od stro ny oso by, któ ra ko cha, jak i od stro ny łącz no ści, mię dzy -oso bo -
wej, któ rą mi łość wy twa rza. kie dy mi łość ob lu bień cza wej dzie w tę re la -
cję mię dzy -oso bo wą, wów czas po wsta je coś in ne go niż przy jaźń,
mia no wi cie wza jem ne od da nie się osób.
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Pro blem ten wy ma ga grun tow niej sze go prze my śle nia. Przede wszyst kim
na su wa się py ta nie: czy oso ba mo że sie bie od dać in nej oso bie? stwier dzo -
no prze cież, że każ da oso ba z isto ty swej jest nie prze ka zy wal na – al te ri in -
com mu ni ca bi lis. jest, więc nie tyl ko pa nią sa mej sie bie (sui iu ris), ale tak że
nie mo że sie bie od stą pić czy od dać. ta kie mu od da niu sie bie sa mej sprze ci -
wia się na tu ra oso by. rze czy wi ście: w po rząd ku na tu ry nie moż na mó wić
o od da niu oso by in nej oso bie, zwłasz cza, je śli to od da nie ro zu mie my w zna -
cze niu fi zycz nym. to, co oso bo we, wy ra sta po nad ja ką kol wiek for mę od da -
nia, a z dru giej stro ny przy własz cze nia so bie w sen sie fi zycz nym. oso ba
ja ko ta ka nie mo że być cu dzą wła sno ścią, tak jak rzecz. w kon se kwen cji
wy klu czo ne jest też trak to wa nie oso by ja ko przed mio tu uży cia, co już zo sta -
ło szcze gó ło wiej prze ana li zo wa ne. to jed nak, co nie jest moż li we i pra wi -
dło we w po rząd ku na tu ry ani w zna cze niu fi zycz nym, mo że do ko ny wać się
w po rząd ku mi ło ści i w zna cze niu mo ral nym. w ta kim zna cze niu jed nak
oso ba mo że sie bie dać czy też od dać in nej, i to za rów no oso bie ludz kiej, jak
i Bo gu, a przez ta kie od da nie kształ tu je się szcze gól na po stać mi ło ści, któ rą
okre śla my ja ko mi łość ob lu bień czą 30 świad czy to też o szcze gól nej dy na mi -
ce oso by, o szcze gól nych pra wach rzą dzą cych jej ist nie niem i roz wo jem.
Dał te mu wy raz chry stus w owym zda niu, któ re zda je się za wie rać głę bo ki
pa ra doks: „kto by chciał oca lić du szę swo ją, ten ją stra ci, a kto by utra cił du -
szę swo ją dla mnie, ten ją znaj dzie” (mt 10,39). 

istot nie, w pro ble mie mi ło ści ob lu bień czej za wie ra się ja kiś głę bo ki pa -
ra doks, nie wer bal ny tyl ko, ale na wskroś re al ny; sło wa ewan ge lii wska -
zu ją na szcze gól ną rze czy wi stość i za wie ra ją praw dę, któ ra re ali zu je się
w ży ciu oso by. oto z ra cji swej na tu ry każ da oso ba jest kimś nie -prze ka -
zy wal nym, nie -od stęp nym. w po rząd ku na tu ry jest ona na sta wio na na do -
sko na le nie się, na osią ga nie co raz więk szej peł ni wła sne go by tu, któ ry
prze cież jest za wsze ja kimś kon kret nym „ja”. stwier dzi li śmy już, że owo
do sko na le nie się przy cho dzi po przez mi łość i wraz z mi ło ścią. naj peł niej -
sza, a za ra zem jak by naj ra dy kal niej sza for ma mi ło ści le ży też w tym, aby
wła śnie sie bie dać, aby to swo je nie prze ka zy wal ne i nie od stęp ne „ja” uczy -
nić czy jąś wła sno ścią. Pa ra doks jest w tym wy pad ku po dwój ny i idzie
w dwóch kie run kach: po pierw sze – że moż na tak wyjść z wła sne go „ja”,
a po dru gie – że się przy tym owe go „ja” by naj mniej nie nisz czy i nie de -

30 „re ali zu je się ona [mi łość ob lu bień cza przyp. red.] we dle na uki chry stu sa w in ny spo 
sób w wy łącz nym od da niu się Bo gu sa me mu; a w in ny spo sób w mał żeń stwie przez wza jem 
ne od da nie się osób ludz kich. [...] rów no cze śnie jed nak na le ży pod kre ślić, że cho ciaż Bóg
ja ko stwór ca po sia da „do mi nium al tum” naj wyż sze pra wo w sto sun ku do wszyst kich stwo 
rzeń, a więc tak że w sto sun ku do czło wie ka, któ ry jest oso bą to jed nak owo od da nie się cał 
ko wi te „na wła sność umi ło wa ne mu Bo gu” (kk 44), ja kie wy ra ża się w po wo ła niu za kon nym,
z wo li sa me go chry stu sa jest po zo sta wio ne wol ne mu wy bo ro wi czło wie ka pod dzia ła niem ła 
ski” (O zna cze niu mi ło ści ob lu bień czej, s. 171).
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wa lu uje, ale wręcz prze ciw nie, roz wi ja się je i bo ga ci w zna cze niu oczy -
wi ście po nad -fi zycz nym, w zna cze niu mo ral nym. ewan ge lia ak cen tu je to
bar dzo wy ra zi ście i zde cy do wa nie: „stra ci – znaj dzie”, „oca lić – stra cić”.
od kry wa my w niej, jak wi dać, nie tyl ko sa mą nor mę per so na li stycz ną, ale
rów nież bar dzo szcze gó ło we i śmia łe wska za nia, któ re tę nor mę roz bu do -
wu ją w róż nych kie run kach. świat osób po sia da swe wła sne pra wa eg zy -
sten cji i pra wa roz wo ju.

od da nie sie bie ja ko for ma mi ło ści kształ tu je się we wnę trzu oso by
na pod sta wie doj rza łe go wi dze nia war to ści oraz go to wo ści wo li zdol nej
do za an ga żo wa nia się w ta ki wła śnie spo sób. w każ dym ra zie mi łość ob -
lu bień cza nie mo że być czymś frag men ta rycz nym ani też przy pad ko wym.
w ży ciu we wnętrz nym oso by. sta no wi ona za wsze ja kąś szcze gól ną kry -
sta li za cję ca łe go ludz kie go „ja”, sko ro mo cą tej mi ło ści jest ono zde cy do -
wa ne tak wła śnie so bą za dys po no wać. w od da niu sie bie  mu si my
od na leźć szcze gól ny do wód po sia da nia sie bie je śli cho dzi o po szcze gól ne
re ali za cje tej for my mi ło ści, to zda je się, że mo gą one być bar dzo róż ne.

już nie mó wiąc o od da niu mat ki dla dziec ka, czyż nie mo że my od na -
leźć od da nia sie bie, swo je go „ja”, np. w sto sun ku le ka rza do cho re go czy
na uczy cie la, któ ry z ca łym po świę ce niem od da je się uro bie niu swe go
ucznia, czy też dusz pa ste rza, któ ry z po dob nym po świę ce niem od da je się
du szy po wie rzo nej je go tro sce? w po dob ny spo sób mo gą od dać sie bie
wiel cy dzia ła cze spo łecz ni czy apo sto ło wie wie lu lu dziom, czę sto oso bi -
ście nie zna nym, któ rym słu żą słu żąc spo łe czeń stwu. stwier dzić w każ -
dym z wy mie nio nych przy pad ków czy też w po dob nych, o ile za cho dzi
au ten tycz na mi łość od da nia, nie jest rze czą ła twą. we wszyst kich, bo -
wiem mo że dzia łać po pro stu rze tel na życz li wość i przy jaźń dla lu dzi.
Do te go np., aby „z ca łym od da niem” speł niać po wo ła nie le ka rza, na uczy -
cie la czy dusz pa ste rza, wy star czy po pro stu „chcieć do bra” dla tych,
wzglę dem któ rych się je speł nia. a na wet, je śli owa po sta wa na bie ra cech
peł ne go od da nia się i w tej for mie we ry fi ku je się ja ko mi łość, to w każ -
dym ra zie trud no by ło by za sto so wać do niej na zwę mi ło ści ob lu bień czej.

Po ję cie mi ło ści ob lu bień czej łą czy się ż od da niem oso by in dy wi du al -
nej dru giej wy bra nej oso bie. i dla te go o mi ło ści ob lu bień czej mó wi my
w pew nych wy pad kach, gdy cho dzi o okre śle nie sto sun ku po mię dzy
czło wie kiem a Bo giem, co zo sta nie omó wio ne osob no w roz dzia le iV.
ist nie ją tak że jak naj głęb sze pod sta wy do te go, aby mó wić o mi ło ści ob -
lu bień czej w związ ku z mał żeń stwem. mi łość osób, męż czy zny i ko bie -
ty, pro wa dzi w mał żeń stwie do wza jem ne go od da nia się. od stro ny oso by
in dy wi du al nej jest to wy raź ne od da nie się dru giej oso bie, w re la cji zaś
mię dzy -oso bo wej – od da nie wza jem ne. te go od da nia się, o któ rym tu taj
mo wa, nie na le ży cał ko wi cie utoż sa miać (a w kon se kwen cji przez to mie -
szać) z „od da niem się” w zna cze niu psy cho lo gicz nym tyl ko, czy li z prze -
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ży ciem od da nia, ani też tym bar dziej z „od da niem się” w zna cze niu tyl -
ko fi zycz nym. je śli cho dzi o pierw sze z tych zna czeń, to tyl ko ko bie ta,
a w każ dym ra zie przede wszyst kim ko bie ta, prze ży wa swój udział
w mał żeń stwie ja ko „od da nie się”; męż czy zna prze ży wa go ina czej, tak,
że psy cho lo gicz nie bio rąc na stę pu je ja kaś ko re la cja „od da nia się” i po -
sia da nia”. jed nak że psy cho lo gicz ny punkt wi dze nia nie jest tu taj wy star -
cza ją cy. uj mu jąc, bo wiem pro blem do koń ca obiek tyw nie, a więc
on to lo gicz nie, mu si w tej re la cji za cho dzić rów no cze śnie wza jem ne od -
da nie się ze stro ny męż czy zny, któ re – jak kol wiek ina czej prze ży te niż
u ko bie ty mu si być jed nak re al nym od da niem się dru giej oso bie. w prze -
ciw nym, bo wiem ra zie za cho dzi nie bez pie czeń stwo po trak to wa nia tej
dru giej oso by, ko bie ty, ja ko przed mio tu, i to na wet przed mio tu uży cia. je -
śli za tem mał żeń stwo ma od po wia dać wy mo gom nor my per so na li stycz -
nej, mu si się w nim re ali zo wać od da nie wza jem ne, wza jem na mi łość
ob lu bień cza. spo ty ka ją się w nim na za sa dzie wza jem no ści dwa od da nia,
mę skie i ko bie ce, któ re psy cho lo gicz nie ma ją róż ną po stać, ale on to lo -
gicz nie jed nak za cho dzą i „skła da ją się” na doj rza ły ca ło kształt wza jem -
ne go od da nia. wy ła nia się stąd szcze gól ne zda nie dla męż czy zny, któ ry
w „zdo by wa nie” czy „po sia da nie” mu si wpro wa dzić wła ści wą po sta wę
i treść, a jest nią rów nież od da nie sie bie. 

tym bar dziej oczy wi ście owo od da nie się, o któ rym mo wa w przy pad -
ku mał żeń stwa czy na wet w ogó le w od nie sie niu x do y, nie mo że mieć
zna cze nia li tyl ko sek su al ne go. od da nie tyl ko sek su al ne w re la cji wza jem -
nej osób bez peł ne go po kry cia w od da niu oso by mu si pro wa dzić do tych
form uty li ta ry zmu, któ re moż li wie grun tow nie sta ra li śmy się prze ana li zo -
wać w roz dzia le i. trze ba na to zwró cić uwa gę, gdyż ist nie je mniej lub
bar dziej wy raź na ten den cja do ro zu mie nia owe go „od da nia się” w re la cji
y – x w spo sób al bo czy sto sek su al ny, al bo też sek su al no -psy cho lo gicz ny.
tym cza sem ko niecz nie po trzeb ne jest tu taj zro zu mie nie per so na li stycz -
ne. i dla te go z ca łym pro fi lem tej mo ral no ści, w któ rej cen tral ną ro lę speł -
nia przy ka za nie mi ło ści, go dzi się jak naj bar dziej spro wa dze nie
mał żeń stwa do mi ło ści ob lu bień czej, a ra czej – uj mu jąc pro blem wy cho -
waw czo – wy pro wa dze nie go z tej for my mi ło ści. stąd też wy ła nia ją się te
kon se kwen cje, do któ rych wró ci my jesz cze w roz dzia le iV, w uza sad nie -
niu mo no ga mii. od da nie się ko bie ty męż czyź nie w ta ki spo sób, jak to za -
cho dzi w mał żeń stwie, wy klu cza – mo ral nie bio rąc – rów no cze sne od da nie
się je go lub jej in nym oso bom w ta ki sam spo sób. mo ment sek su al ny od -
gry wa w kształ to wa niu się mi ło ści ob lu bień czej szcze gól ną ro lę. współ ży -
cie sek su al ne spra wia, że za cie śnia się ona do jed nej pa ry osób, choć
rów no cze śnie zy sku je na spe cy ficz nej in ten syw no ści. w ta kim też tyl ko
za cie śnie niu mo że się ta mi łość tym peł niej otwo rzyć ku no wym oso bom,
któ re z na tu ry są owo cem mi ło ści mał żeń skiej męż czy zny i ko bie ty. 
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Po ję cie mi ło ści ob lu bień czej po sia da klu czo we zna cze nie dla usta le nia
norm ca łej mo ral no ści sek su al nej. ist nie je z pew no ścią ja kiś bar dzo szcze -
gól ny zwią zek po mię dzy se xus a oso bą w po rząd ku obiek tyw nym, któ re -
mu w po rząd ku świa do mo ści od po wia da szcze gól ne po czu cie pra wa
oso bi stej wła sno ści swe go „ja”. Pro blem ten bę dzie jesz cze osob no prze -
ana li zo wa ny w roz dzia le iii (część dru ga: me ta fi zy ka wsty du). w kon se -
kwen cji nie mo że być mo wy o od da niu sek su al nym, któ re nie po sia da ło by
zna cze nia od da nia oso by i nie wcho dzi ło w ja kiś spo sób w or bi tę tych wy -
ma gań, któ re ma my pra wo sta wiać mi ło ści ob lu bień czej. wy ma ga nia te
pły ną z nor my per so na li stycz nej. sa ma zaś mi łość ob lu bień cza, jak kol -
wiek z isto ty swo jej róż ni się od wszyst kich form mi ło ści uprzed nio prze -
ana li zo wa nych, to jed nak nie mo że się kształ to wać w ode rwa niu ad nich.
zwłasz cza zaś jest nie odzow ne, aby wią za ła się ona bar dzo ści śle z życz -
li wo ścią oraz z przy jaź nią. Bez ta kie go po wią za nia mo że się zna leźć w bar -
dzo nie bez piecz nej próż ni, a oso by w nią za an ga żo wa ne po czu ją się
bez rad ne wo bec fak tów we wnętrz nych i ze wnętrz nych, któ rym nie opatrz -
nie po zwo li ły w so bie i mię dzy so bą za ist nieć.
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aneksy





ja na paw ła ii Po mna żaj cie ta len ty otrzy ma ne od Bo ga, prze mó -
wie nie do mło dzie ży zgro ma dzo nej na po lach Led nic kich, Wa ty -
kan, 7.06.2003, „L’osse rva to re ro ma no” 2003 (24), nr 7-8, s. 57.

Dro dzy mło dzi przy ja cie le!
Po raz ko lej ny piel grzy mu ję na Po la Led nic kie. je stem z wa mi w du chu

i w mo dli twie. ser cem obej mu ję każ de go i każ dą z was.
to co rocz ne czu wa nie przy bra mie trze cie go ty siąc le cia, sym bo li zu ją cej

chry stu sa, wy zna cza nie ja ko ko lej ne eta py wa sze go po dą ża nia za nim
– na śla do wa nia, któ re jest nie ustan ną dro gą we wnętrz ne go wzra sta nia. Bo -
gu dzię ku ję za wa szą wier ność na tej dro dze. rów no cze śnie mo dlę się
go rą co, aby ście ni gdy nie utra ci li świa do mo ści i te go głę bo kie go po czu cia,
że na tej dro dze nie je ste ście sa mi – że za wsze bli sko jest chry stus, Pan
ludz kich dzie jów.

to wa rzy szy wam ja ko ob lu bie niec, któ re go mi łość ni gdy nie słab nie.
na wet ludz ka sła bość i nie wier ność nie jest w sta nie osła bić tej mo cy. czu -
waj cie, aby ście mo gli za znać tej mi ło ści. czu waj cie, aby ście po zna li ożyw -
czy smak je go mi ło sier dzia. niech lam py wa szej wia ry, na dziei i mi ło ści
ni gdy nie ga sną. niech bę dą świa tłem dla świa ta. Dziś do świad cza cie
w spo sób szcze gól ny praw dy, że zo sta li ście wy po sa że ni w wie lo ra kie da -
ry i ta len ty. nie prze sta waj cie za nie dzię ko wać te mu, któ ry „hoj nie da rzy
la ską i chwa łą, nie od ma wia do bro dziejstw po stę pu ją cym nie na gan -
nie”(Ps 84 [85],12). od kry waj cie w so bie te zdol no ści, ciesz cie się ni mi
i roz wi jaj cie je z Bo żą po mo cą. nie ście je ja ko da ry Du cha świę te go
wszyst kim, któ rzy po trze bu ją wa sze go mi ło sier dzia. niech owo cu ją w wa -
szych ro dzi nach, szko łach i śro do wi skach. go rą co wie rzę, że dzię ki te mu
wy ma ga ją ce mu świa dec twu za słu ży cie na osąd ewan ge licz ne go Pa na:
„Do brze, słu go do bry i wier ny! By łeś wier ny w rze czach nie wie lu,
nad wie lo ma cię po sta wię”(mt 25,21).

na dro gę roz wi ja nia Bo żych ta len tów w świe tle ła ski chry stu sa
i w mo cy Du cha świę te go z ser ca wam bło go sła wię: w imię oj ca i sy -
na, i Du cha świę te go.
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jan pa WeŁ ii, List do młodych całego świata Pa ra ti sem per

12. w ten oto kon tekst: ro dzi ny i spo łe czeń stwa, któ re jest wa szą oj czy -
zną, zo sta je stop nio wo wpi sa ny te mat, któ ry rów nież po zo sta je w bli skiej
łącz no ści z przy po wie ścią o ta len tach. stop nio wo bo wiem roz po zna je cie
ów „ta lent”czy też owe „ta len ty”, ja kie są wła ści we każ de mu i każ dej 
– i za czy na cie się ni mi twór czo po słu gi wać, za czy na cie je po mna żać 
– a dzie je się to przez pra cę.

ja każ jest w tej dzie dzi nie prze ogrom na ska la moż li wych kie run ków,
uzdol nień, za in te re so wań! nie po dej mu ję się ich tu taj wy li czać, na wet
przy kła do wo, za cho dzi bo wiem oba wa, że moż na by wię cej prze oczyć niż
uwzględ nić. za kła dam więc ca łą ową róż no rod ność i wie lo kie run ko wość.
świad czy ona za ra zem o wie lo ra kim bo gac twie od kryć, ja kie nie sie ze so -
bą mło dość. moż na po wie dzieć, na wią zu jąc do ewan ge lii, że mło dość to
czas roz po zna wa nia ta len tów. rów no cze śnie zaś jest to czas wcho dze nia
na wie lo ra kie szla ki, po któ rych roz wi ja ła się i na dal roz wi ja ca ła ludz ka
dzia łal ność, pra ca i twór czość.

ży czę wam – każ dej i każ de mu – aby ście od na leź li sie bie na tych szla -
kach. aby ście na nie wcho dzi li z za in te re so wa niem, z pil no ścią, z en tu -
zja zmem. Pra ca – wszel ka pra ca – po łą czo na jest z tru dem: „w po cie
ob li cza twe go bę dziesz mu siał zdo by wać po ży wie nie„(rdz 3,19), a to do -
świad cze nie tru du sta je się udzia łem każ de go i każ dej od naj młod szych
lat. rów no cze śnie jed nak pra ca w swo isty spo sób kształ tu je czło wie ka,
two rzy go po nie kąd. 

a więc jest to za wsze trud twór czy. od no si się to nie tyl ko do pra cy ba -
daw czej czy w ogó le po znaw czej – umy sło wej, ale tak że do zwy czaj nych
prac fi zycz nych, któ re po zor nie nic „twór cze go”w so bie nie ma ją.

Pra ca, ja ka wła ści wa jest dla okre su mło do ści, sta no wi przede wszyst kim
przy go to wa nie do pra cy w wie ku doj rza łym – i dla te go zwią za na jest ona ze
szko łą. my ślę więc, pi sząc te sło wa do was, mło dych, o tych wszyst kich
szko łach na ca łym okrę gu zie mi, z któ ry mi wa sze mło de by to wa nie zwią za -
ne jest przez sze reg lat – ko lej no na róż nych po zio mach, we dle stop nia roz -
wo ju umy sło we go kie run ku za in te re so wań: od szkół pod sta wo wych aż
po uni wer sy te ty. my ślę też o tych wszyst kich lu dziach do ro słych, mo ich
Bra ciach i sio strach, któ rzy są wa szy mi na uczy cie la mi, wy cho waw ca mi,
prze wod ni ka mi mło dych umy słów i cha rak te rów. jak że wiel kie jest ich za -
da nie! jak szcze gól na od po wie dzial ność! ale tak że: jak wiel ka za słu ga!

my ślę wresz cie o tych krę gach mło dzie ży, wa szych ró wie śni ków i ró -
wie śnic, któ rzy – w pew nych zwłasz cza spo łe czeń stwach i śro do wi skach
– po zba wie ni są moż li wo ści wy kształ ce nia, cza sem na wet wy kształ ce nia
pod sta wo we go. za wie ra się w tym fak cie nie usta ją ce wy zwa nie pod ad re -
sem wszyst kich in stan cji od po wie dzial nych w za kre sie pań stwo wym i mię -
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dzy na ro do wym, aże by ten stan rze czy ule gał ko niecz nym zmia nom na lep -
sze. oświa ta jest jed nym z pod sta wo wych dóbr ludz kiej cy wi li za cji. Po sia -
da ona szcze gól ne zna cze nie dla mło dych. od niej też za le ży w znacz nej
mie rze przy szłość ca łych spo łe czeństw.

kie dy jed nak sta wia my pro blem oświa ty, wy kształ ce nia, na uki i szkół
– wy ła nia się spra wa, któ ra dla czło wie ka, a w spo sób spe cy ficz ny dla mło -
de go czło wie ka, po sia da zna cze nie zu peł nie istot ne. jest to spra wa praw -
dy. Praw da jest świa tłem ludz kie go umy słu. je że li od mło do ści sta ra się on
po zna wać rze czy wi stość w róż nych jej wy mia rach, to w tym ce lu, aby po -
siąść praw dę: aby żyć praw dą. ta ka jest struk tu ra du cha ludz kie go. głód
praw dy sta no wi pod sta wo we je go dą że nie i wy raz.

chry stus zaś mó wi: „po zna cie praw dę, a praw da was wy zwo li” 
(j 8, 32) wśród słów za pi sa nych w ewan ge lii te na le żą z pew no ścią
do naj waż niej szych. mó wią bo wiem rów no cze śnie o ca łym czło wie ku.
mó wią o tym, na czym bu du je się od we wnątrz, w wy mia rach du cha
ludz kie go, wła ści wa czło wie ko wi god ność i wiel kość. god ność ta nie
za le ży tyl ko od wy kształ ce nia, choć by uni wer sy tec kie go – mo że być
udzia łem na wet anal fa be ty – rów no cze śnie jed nak wy kształ ce nie, sys te -
ma tycz na wie dza o rze czy wi sto ści, po win na słu żyć tej god no ści. Po win -
na więc słu żyć – praw dzie.

tę służ bę praw dzie speł nia się tak że w pra cy, do któ rej pod ję cia je ste -
ście po wo ła ni po ukoń cze niu pro gra mu wa sze go wy kształ ce nia. w szko -
le ma cie na by wać spraw no ści in te lek tu al ne, tech nicz ne i prak tycz ne, któ re
po zwo lą wam uży tecz nie za jąć miej sce przy wiel kim warsz ta cie ludz kiej
pra cy. ale je śli praw dą jest, że szko ła win na przy go to wy wać do pra cy, tak -
że fi zycz nej, to rów nież praw dą jest, że pra ca sa ma w so bie jest szko łą
wiel kich i waż nych war to ści: po sia da ona swo ją wy mo wę, wno sząc waż -
ny wkład w kul tu rę czło wie ka.

w sto sun ku za cho dzą cym mię dzy wy kształ ce niem a pra cą, ja ki cha rak -
te ry zu je współ cze sne spo łe czeń stwo, wy ła nia ją się jed nak nie zmier nie
trud ne pro ble my na tu ry prak tycz nej. my ślę tu szcze gól nie o za gad nie niu
bez ro bo cia, a ogól niej o bra ku wol nych miejsc pra cy, któ ry w róż nych for -
mach nę ka mło de po ko le nie ca łe go świa ta. Pro blem ten – jak do brze wie -
cie – ro dzi in ne py ta nia, któ re od cza sów szkol nych rzu ca ją cień
nie pew no ści na wa szą przy szłość. za da je cie so bie py ta nia: – czy spo łe -
czeń stwo mnie po trze bu je? czy znaj dę od po wied nią pra cę, któ ra by mi
po zwo li ła na usa mo dziel nie nie? na za ło że nie wła snej ro dzi ny w go dzi -
wych wa run kach ży cia, a przede wszyst kim we wła snym miesz ka niu? sło -
wem, czy istot nie jest praw dą, że spo łe czeń stwo cze ka na mój wkład?

cię żar ga tun ko wy tych py tań skła nia mnie do przy po mnie nia tak że
przy tej spo sob no ści rzą dzą cym pań stwa mi i wszyst kim od po wie dzial nym
za go spo dar kę i roz wój na ro dów, że pra ca jest pra wem czło wie ka i dla te -
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go win na być każ de mu za pew nio na. spra wa ta win na być oto czo na naj -
wyż szą tro ską i zna leźć się w cen trum po li ty ki go spo dar czej, tak aby stwo -
rzyć moż li wo ści pra cy dla wszyst kich, a przede wszyst kim dla mło dych,
któ rzy czę sto do świad cza ją klę ski bez ro bo cia. wszy scy je ste śmy prze ko -
na ni o tym, że „pra ca jest do brem czło wie ka – do brem je go czło wie czeń -
stwa – przez pra cę bo wiem czło wiek nie tyl ko prze kształ ca przy ro dę,
do sto so wu jąc ją do swo ich po trzeb, ale tak że urze czy wist nia sie bie ja ko
czło wiek, a tak że po nie kąd bar dziej „sta je się czło wie kiem”8.

sa mo wy cho wa nie a za gro że nia

13. od no si się to do szko ły ja ko in sty tu cji i ja ko śro do wi ska, któ re sku -
pia w so bie przede wszyst kim mło dzież. Po wie dział bym jed nak, że wy -
mo wa przy to czo nych słów chry stu sa jesz cze bar dziej od no si się
do sa mych mło dych. je śli bo wiem nie ule ga wąt pli wo ści, że ro dzi na wy -
cho wu je, że szko ła kształ ci i wy cho wu je, to rów no cze śnie tak dzia ła nie
ro dzi ny, jak i szko ły po zo sta nie nie kom plet ne, (a mo że na wet zo stać wręcz
zni we czo ne) – je że li każ dy i każ da z was, mło dych, sam nie po dej mie
dzie ła swo je go wy cho wa nia. wy cho wa nie ro dzin ne i szkol ne mo że tyl ko
do star czyć wam ele men tów do dzie ła sa mo wy cho wa nia.

i w tej dzie dzi nie chry stu so we sło wa „po zna cie praw dę, a praw da was
wy zwo li”sta ją się istot nym pro gra mem. mło dzi ma ją – je śli tak moż na się
wy ra zić – wro dzo ny „zmysł praw dy”. Praw da zaś ma słu żyć wol no ści:
mło dzi ma ją tak że spon ta nicz ne pra gnie nie wol no ści. a co to zna czy być
wol nym? to zna czy: umieć uży wać swej wol no ści w praw dzie – być
– „praw dzi wie”wol nym. Być praw dzi wie wol nym – to nie zna czy, sta now -
czo nie zna czy: czy nić wszyst ko, co mi się po do ba, na co mam ocho tę.
wol ność za wie ra w so bie kry te rium praw dy, dys cy pli nę praw dy. Bez te go
nie jest praw dzi wą wol no ścią. jest za kła ma niem wol no ści. Być praw dzi -
wie wol nym – to zna czy: uży wać swej wol no ści dla te go, co jest praw dzi -
wym do brem. w dal szym cią gu więc: być praw dzi wie wol nym – to zna czy:
być czło wie kiem pra we go su mie nia, być od po wie dzial nym, być czło wie -
kiem „dla dru gich”.

to wszyst ko sta no wi sam we wnętrz ny rdzeń te go, co na zy wa my wy -
cho wa niem; a przede wszyst kim te go, co na zy wa my sa mo wy cho wa -
niem. tak: sa mo wy cho wa nie! ta kiej bo wiem we wnętrz nej struk tu ry,
gdzie „praw da czy ni nas wol ny mi”, nie moż na zbu do wać tyl ko „od ze -
wnątrz”. każ dy mu si ją bu do wać „od we wnątrz”– bu do wać w tru dzie,
z wy trwa ło ścią i cier pli wo ścią, (o któ rą mło dym nie za wsze tak ła -
two). i ta wła śnie bu do wa na zy wa się sa mo wy cho wa niem. Pan je zus

3 jan Paweł ii, enc. Laborem exercens, 9: aas 73 (1981) 599 nn.
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mó wi o tym rów nież, gdy pod kre śla, że tyl ko „w cier pli wo ści”mo że my
„po siąść du sze na sze” (łk 21,19). „Po siąść swo ją du szę”– oto owoc sa mo -
wy cho wa nia.

w tym wszyst kim za wie ra się już no we spoj rze nie na mło dość. tu już
nie cho dzi o sam tyl ko pro jekt ży cia, ja ki ma być urze czy wist nio ny w przy -
szło ści. Pro jekt ten urze czy wist nia się już na eta pie mło do ści, o ile po przez
pra cę, wy kształ ce nie, a zwłasz cza po przez sa mo wy cho wa nie, two rzy my
już sa mo ży cie, bu du jąc fun da ment dal sze go roz wo ju na szej oso bo wo ści.
w tym zna cze niu moż na po wie dzieć, iż „mło dość... jest rzeź biar ką, co wy -
ku wa ży wot ca ły”9, a kształt, ja ki na da je ona kon kret ne mu czło wie czeń -
stwu każ de go i każ dej z was, utrwa la się w ca łym ży ciu.

je śli ma to do nio słe zna cze nie po zy tyw ne – to mo że mieć nie ste ty rów -
nież do nio słe zna cze nie ne ga tyw ne. nie mo że cie za kry wać oczu przed za -
gro że nia mi, ja kie czy ha ją na was w mło do ści. i one rów nież mo gą
wy ci snąć swo je pięt no na ca łym ży ciu.

Pra gnę tu wspo mnieć na przy kład o po ku sie prze sad ne go kry ty cy zmu,
któ ry chciał by wszyst ko pod da wać dys ku sji i wszyst ko na no wo zo ba -
czyć; czy o po ku sie scep ty cy zmu wo bec tra dy cyj nych war to ści, któ ry ła -
two prze ra dza się w pe wien ro dzaj nie oglą da ją ce go się na nic cy ni zmu
wo bec pro ble mów pra cy, ka rie ry czy sa me go mał żeń stwa. a da lej, jak że
prze mil czeć po ku sę wy wo ła ną przez roz po wszech nia ją cy się, zwłasz cza
w kra jach bo gat szych, han del roz ryw ką, któ ry od cią ga od po waż ne go za -
an ga żo wa nia się w ży cie, i sprzy ja wy ro bie niu po sta wy bier no ści, ego -
izmu i izo la cji? za gra ża wam, dro dzy mło dzi Przy ja cie le, zły wpływ
tech nik re kla my, któ re pod sy ca ją na tu ral ną skłon ność do uni ka nia wy sił -
ku, obie cu jąc na tych mia sto we za spo ko je nie wszel kich pra gnień, pod czas
gdy kon su mizm z tym zwią za ny dyk tu je, by czło wiek szu kał urze czy wist -
nie nia sa me go sie bie przede wszyst kim w wy ko rzy sta niu dóbr ma te rial -
nych. ilu mło dych, pod bi tych uro kiem ku szą cych mi ra ży po pa da w moc
nie kon tro lo wa nych in stynk tów i szu ka szczę ścia na dro gach du żo obie cu -
ją cych, ale w rze czy wi sto ści po zba wio nych au ten tycz nych ludz kich per -
spek tyw! od czu wam po trze bę po wtó rze nia tu słów, któ re na pi sa łem
w orę dziu, wam po świę co nym, na świa to wy Dzień Po ko ju: „nie któ rzy
z was mo gą od czu wać po ku sę uciecz ki od od po wie dzial no ści: uciecz ki
w złud ny świat al ko ho li zmu i nar ko ty ków, prze lot ne związ ki nie pro wa -
dzą ce do mał żeń stwa i za ło że nia ro dzi ny, w obo jęt ność, cy nizm, a na wet
w gwałt. strzeż cie się za sa dzek świa ta, któ ry dą ży do wy zy ska nia lub wy -
pa cze nia wa szych zde cy do wa nych i usil nych po szu ki wań szczę ścia i sen -
su ży cia”10.

9 z. krasiŃski, Do Kajetana Koźmiana.
10 jan Paweł ii, orędzie na światowy Dzień Pokoju 1985, 3: aas 77 (1985), 163.
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Pi szę o tym do was, aby dać wy raz tro ski. je że li bo wiem ma cie „zdać
spra wę z na dziei, któ ra jest w was”– w ta kim ra zie wszyst ko, co pod ko pu -
je tę na dzie ję, mu si bu dzić tro skę. a pod ad re sem tych wszyst kich, któ rzy
róż no rod ny mi po ku sa mi i ułu da mi usi łu ją znisz czyć wa szą mło dość, mu -
szą być przy po mnia ne te sło wa chry stu sa, w któ rych mó wi on o zgor sze -
niu i o gor szy cie lach: bia da te mu, przez któ re go przy cho dzą (zgor sze nia).
By ło by le piej dla nie go, gdy by ka mień młyń ski za wie szo no mu u szyi
i wrzu co no go w mo rze, niż że by miał być po wo dem grze chu jed ne go
z tych ma łych (łk 17,1 nn.)

groź ne sło wa! groź ne zwłasz cza w ustach te go, któ ry przy szedł ob ja -
wić mi łość. kto jed nak czy ta z uwa gą te wła śnie sło wa ewan ge lii, mu si od -
czuć, jak głę bo ka jest an ty te za do bra i zła, cno ty i grze chu. mu si tak że tym
ja śniej do strzec, ja ką wa gę w oczach chry stu sa ma mło dość każ de go i każ -
dej z was. to wła śnie mi łość do mło dych po dyk to wa ła te groź ne, su ro we
sło wa. za wie ra się w nich rów nież jak by da le kie echo ewan ge licz nej roz -
mo wy chry stu sa z mło dzień cem, do któ rej sta le na wią zu je List.

mło dość ja ko „Wzra sta nie”

14. Po zwól cie, że za mknę ten etap roz wa żań przy po mnie niem słów,
w któ rych ewan ge lia mó wi o mło do ści sa me go je zu sa z na za re tu.

są one zwię złe, cho ciaż po kry wa ją okres trzy dzie stu lat spę dzo nych w do -
mu ro dzin nym, u bo ku ma ryi i jó ze fa -cie śli. ewan ge li sta łu kasz pi sze: „je -
zus zaś czy nił po stę py [wzra stał] w mą dro ści, w la tach i w ła sce u Bo ga
i u lu dzi”(łk 2,52) tak więc mło dość jest „wzra sta niem”. Po przez wszyst ko,
co do tąd zo sta ło na ten te mat po wie dzia ne, owo ewan ge licz ne sło wo wy da -
je się szcze gól nie syn te tycz ne i su ge styw ne. wzra sta nie „w la tach”od no si się
do na tu ral ne go związ ku czło wie ka z cza sem: owo wzra sta nie jest jak by eta -
pem „wstę pu ją cym”w ca ło kształ cie ludz kie go prze mi ja nia. od po wia da te mu
ca ły roz wój psy cho fi zycz ny: wzra sta nie tych wszyst kich ener gii, po przez któ -
re kon sty tu uje się nor mal na ludz ka in dy wi du al ność. trze ba, aże by pro ce so -
wi te mu od po wia da ło „wzra sta nie w mą dro ści i w ła sce”.

wszyst kim wam, dro dzy mło dzi Przy ja cie le, ży czę ta kie go wła śnie
„wzra sta nia”. moż na po wie dzieć, że przez nie mło dość jest wła śnie mło -
do ścią. w ten spo sób zy sku je ona swo ją wła sną, nie po wta rzal ną cha rak -
te ry sty kę. w ten spo sób jest ona da na każ de mu i każ dej z was
w oso bi stym, a za ra zem wspól no to wym do świad cze niu ja ko szcze gól -
na war tość. i w spo sób po dob ny utrwa la się ona rów nież w do świad cze -
niu lu dzi do ro słych, któ rzy mło dość ma ją już po za so bą, któ rzy z eta pu
„wstę pu ją ce go”prze su wa ją się w kie run ku eta pu „zstę pu ją ce go”w ca ło -
ścio wym ob ra chun ku ży cia.

trze ba, aże by mło dość by ła „wzra sta niem”aby nio sła z so bą stop nio wą
aku mu la cję wszyst kie go, co praw dzi we, co do bre i pięk ne – na wet gdy by -
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wa ona „od ze wnątrz”po łą czo na z cier pie nia mi, utra tą bli skich i dro gich
osób, oraz z ca łym do świad cze niem zła, ja kie nie ustan nie da je o so bie znać
w tym świe cie, w któ rym ży je my.

trze ba, aże by mło dość by ła „wzra sta niem”. ogrom ne zna cze nie po sia -
da dla te go ob co wa nia ze świa tem wi dzial nym: z przy ro dą. ob co wa nie to
wzbo ga ca nas w mło do ści w spo sób in ny jesz cze niż sa ma „książ -
kowa”wie dza o świe cie. wzbo ga ca nas w spo sób bez po śred ni. moż na by
po wie dzieć, iż ob cu jąc z przy ro dą przej mu je my w sie bie, w na sze ludz kie
by to wa nie, sa mą ta jem ni cę stwo rze nia, któ ra od sła nia się przed na mi nie -
sły cha nym bo gac twem i róż no rod no ścią ist nień wi dzial nych, a rów no cze -
śnie wciąż za pra sza w stro nę te go, co ukry te, co nie wi dzial ne. mą drość
– za rów no usta mi ksiąg na tchnio nych (Por. np. Ps 104 [103]; 19 [18];
mdr 13,1-9; 7,15-20), jak skąd inąd świa dec twem wie lu ge nial nych umy -
słów – zda je się wie lo ra ko świad czyć o „przej rzy sto ści świa ta”. Do brze
jest czło wie ko wi czy tać w tej księ dze prze dziw nej, ja ką jest „księ ga przy -
ro dy”, sze ro ko otwar ta dla każ de go. to, co mło dy umysł i mło de ser ce
w niej od czy tu je, zda je się być głę bo ko zsyn chro ni zo wa ne z we zwa niem
do mą dro ści: „na by waj mą dro ści, na by waj roz wa gi... nie gardź nią, bo
cie bie oca li, uko chaj ją – bę dzie cię strze gła”(Prz 4,5 n)

czło wiek współ cze sny, zwłasz cza w ob rę bie wy so ce roz wi nię tej cy -
wi li za cji tech nicz nej i prze my sło wej, stał się na wiel ką ska lę eks plo ata to -
rem przy ro dy, trak tu jąc ją czę sto w spo sób użyt ko wy, nisz cząc przy tym
wie le jej bo gactw i uro ków i za nie czysz cza jąc na tu ral ne śro do wi sko swe -
go ziem skie go by to wa nia. tym cza sem przy ro da jest da na czło wie ko wi
rów nież ja ko przed miot po dzi wu i kon tem pla cji, ja ko wiel kie zwier cia dło
świa ta. od bi ja się w nim Przy mie rze stwór cy ze swo im stwo rze niem, któ -
re go cen trum od po cząt ku znaj du je się w czło wie ku, stwo rzo nym wprost
„na ob raz” swe go stwór cy.

i dla te go też ży czę wam, mło dym, aby wa sze „wzra sta nie w la tach
i w mą dro ści”do ko ny wa ło się przez ob co wa nie z przy ro dą. miej cie na to
czas! nie ża łuj cie go! Po dej muj cie rów nież trud i wy si łek, ja ki to ob co -
wa nie nie sie cza sem z so bą, zwłasz cza gdy pra gnie my do cie rać do re jo -
nów szcze gól nie eks po no wa nych. ten trud jest twór czy, sta no wi on
za ra zem ele ment zdro we go od po czyn ku, któ ry jest wam po trzeb ny,
na rów ni ze stu dia mi i z pra cą.

ten trud i wy si łek po sia da też swo ją kla sy fi ka cję bi blij ną, zwłasz cza
u św. Paw ła, któ ry ca łe ży cie chrze ści jań skie po rów nu je do za wo dów
na sta dio nie spor to wym (Por. 1 kor 9,24-27.). każ dej z was i każ de mu
po trzeb ny jest ten trud i wy si łek, w któ rym nie tyl ko har tu je się cia ło, ale
ca ły czło wiek do zna je ra do ści pa no wa nia nad so bą oraz po ko ny wa nia prze -
szkód i opo rów. z pew no ścią jest to je den z ele men tów owe go „wzra sta -
nia”, ja kim cha rak te ry zu je się mło dość.
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ży czę wam rów nież, aby to „wzra sta nie”do ko ny wa ło się na dro dze ob -
co wa nia z dzie ła mi czło wie ka, a bar dziej jesz cze z sa my mi ży wy mi ludź -
mi. ileż jest tych dzieł, ja kie w cią gu dzie jów stwo rzy li lu dzie! jak wiel kie
ich bo gac two i róż no rod ność! mło dość zda je się być szcze gól nie wraż li -
wa na praw dę, do bro i pięk no za war te w dzie łach czło wie ka. ob cu jąc z ni -
mi na ob sza rze ty lu róż nych kul tur, ty lu sztuk i na uk, uczy my się praw dy
o czło wie ku (tak su ge styw nie wy po wie dzia nej rów nież w Psal mie 8)
– praw dy, któ ra zdol na jest ukształ to wać i po głę bić wła sne czło wie czeń -
stwo każ de go z nas.

szcze gól nie jed nak uczy my się czło wie ka, ob cu jąc z ludź mi. trze ba,
aże by mło dość po zwa la ła wam „wzra stać w mą dro ści”przez to ob co wa -
nie. jest to prze cież czas, w któ rym na wią zu ją się no we kon tak ty, ko le -
żeń stwa i przy jaź nie, w krę gu szer szym niż sa ma ro dzi na. otwie ra się
wiel kie po le do świad cze nia, któ re po sia da nie tyl ko zna cze nie po znaw -
cze, ale równo cze śnie wy cho waw cze i etycz ne. Po ży tecz ne bę dzie ca łe
to do świad cze nie mło do ści, gdy wy ro bi w każ dym i każ dej z was rów -
nież zmysł kry tycz ny, a przede wszyst kim umie jęt no ści roz róż nia nia
w za kre sie te go wszyst kie go, co ludz kie. Bło go sła wio ne bę dzie to do -
świad cze nie mło do ści, je że li stop nio wo na uczy cie się z nie go owej za -
sad ni czej praw dy o czło wie ku – o każ dym czło wie ku i o so bie sa mym
– praw dy, któ rą tak syn te ty zu je zna ko mi ty tekst kon sty tu cji Gau dium et
spes: „czło wiek, bę dąc je dy nym na zie mi stwo rze niem, któ re go Bóg
chciał dla nie go sa me go, nie mo że od na leźć się w peł ni ina czej, jak tyl -
ko po przez bez in te re sow ny dar z sie bie sa me go”11.

tak więc, uczmy się lu dzi, aby peł niej być czło wie kiem po przez umie -
jęt ność „da wa nia sie bie”: być czło wie kiem „dla dru gich”. ta ka praw da
o czło wie ku – ta ka an tro po lo gia – znaj du je swój nie do ści gnio ny szczyt
w je zu sie z na za re tu. i dla te go tak waż ne są rów nież je go la ta mło dzień -
cze, kie dy „wzra stał w mą dro ści i w ła sce u Bo ga i lu dzi”.

ży czę wam rów nież te go „wzra sta nia”przez ob co wa nie z Bo giem. mo -
że te mu słu żyć – w zna cze niu po śred nim – rów nież i ob co wa nie z przy ro -
dą i ob co wa nie z ludź mi. w spo sób bez po śred ni słu ży te mu zwłasz cza
mo dli twa. mó dl cie się i uczcie się mo dli twy. otwie raj cie wa sze ser ca i wa -
sze su mie nia przed tym, któ ry was zna le piej, niż wy sa mi sie bie. roz ma -
wiaj cie z nim. wni kaj cie w sło wo Bo ga ży we go, czy ta jąc i roz wa ża jąc
Pi smo świę te.

to wszyst ko są me to dy i środ ki zbli ża nia się do Bo ga i ob co wa nia
z nim. Pa mię taj cie, że jest to ob co wa nie wza jem ne. Bóg od po wia da rów -
nież naj bar dziej „bez in te re sow nym Da rem z sie bie sa me go”, któ ry w ję zy -
ku bi blij nym na zy wa się „ła ską”. sta raj cie się żyć w ła sce Bo żej.

11 soBÓr watykaŃski ii, konstytucja Gaudium et spes, 24.
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to ty le na te mat „wzra sta nia”. Pi szę to, ra czej sy gna li zu jąc tyl ko głów -
ne pro ble my, każ dy z nich bo wiem na da je się do szer sze go omó wie nia.
ufam, że do ko nu je się to w róż nych mło dzie żo wych śro do wi skach i ze spo -
łach, ru chach i or ga ni za cjach, któ rych jest wie le w róż nych kra jach i na po -
szcze gól nych kon ty nen tach, a każ dy kie ru je się wy pra co wa ną przez sie bie
me to dą pra cy we wnętrz nej i apo sto la tu. wszyst kie one zaś, przy udzia le
Pa ste rzy ko ścio ła, pra gną uka zy wać mło dym dro gi owe go „wzra sta nia”,
któ re sta no wi po nie kąd ewan ge licz ną de fi ni cję mło do ści.

Wiel kie wy zwa nie przy szło ści

15. ko ściół wi dzi mło dych – wię cej: ko ściół w spo sób szcze gól ny wi -
dzi sie bie sa me go w mło dych – w was wszyst kich, a za ra zem w każ dej
i każ dym z was. tak by ło od po cząt ku, od cza sów apo stol skich. szcze gól -
nym świa dec twem mo gą być sło wa św. ja na z Pierw sze go Li stu te go apo -
sto ła: „Pi szę do was, mło dzi, że zwy cię ży li ście złe go. na pi sa łem do was,
dzie ci, że zna cie oj ca [...] na pi sa łem do was, mło dzi że je ste ście moc ni i że
na uka Bo ża trwa w was...„ (1 j 2,13 n)

sło wa apo stol skie do łą cza ją się do ewan ge licz nej roz mo wy chry stu sa
z mło dzień cem, i roz brzmie wa ją moc nym echem z po ko le nia na po ko le nie.

w na szym po ko le niu, u kre su dru gie go ty sią ca lat po chry stu sie, ko -
ściół rów nież wi dzi sie bie sa me go w mło dych. a jak ko ściół wi dzi sam sie -
bie? – szcze gól nym świa dec twem te go niech bę dzie na uka so bo ru
wa ty kań skie go ii. ko ściół wi dzi sie bie ja ko „sa kra ment, czy li znak i na -
rzę dzie we wnętrz ne go zjed no cze nia z Bo giem i jed no ści ca łe go ro dza ju
ludz kie go”12. a więc – wi dzi sie bie w re la cji do ca łej, wiel kiej, wciąż ro -
sną cej, ro dzi ny ludz ko ści. wi dzi sie bie w wy mia rach uni wer sal nych. wi -
dzi sie bie na dro gach eku me ni zmu, czy li jed no ści wszyst kich chrze ści jan,
o któ rą mo dlił się chry stus, i któ ra jest nie za prze czal ną ko niecz no ścią na -
szych cza sów. wi dzi sie bie w dia lo gu z wy znaw ca mi rów nież po za chrze -
ści jań skich re li gii oraz z wszyst ki mi ludź mi do brej wo li. Dia log ta ki jest
dia lo giem zba wie nia. ma on słu żyć rów nież po ko jo wi w świe cie i spra -
wie dli wo ści po śród lu dzi.

wy, mło dzi, je ste ście na dzie ją ko ścio ła, któ ry tak wła śnie wi dzi sie bie
i swe po słan nic two w świe cie. mó wi wam o tym po słan nic twie. wy ra zem
te go sta ło się nie daw ne orę dzie na 1 stycz nia 1985, na świa to wy dzień mo -
dlitw o po kój. orę dzie to za adre so wa ne zo sta ło wła śnie do was, w imię te -
go prze świad cze nia, że „dro ga po ko ju jest za ra zem dro gą mło dych”(Po kój
i mło dzi idą ra zem). to prze świad cze nie jest rów no cze śnie we zwa niem i zo -
bo wią za niem: jesz cze raz cho dzi o to: „aby ście umie li zdać spra wę z na -

12 Por. soBÓr watykaŃski ii, konstytucja Lumen gentium, 1.
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dziei, któ ra jest w was”– z tej na dziei, któ ra się z wa mi wią że. jak wi dzi -
cie, na dzie ja owa do ty czy spraw pod sta wo wych i uni wer sal nych za ra zem.

wszy scy ży je cie na co dzień w krę gu bli skich wam lu dzi. jed nak że
stop nio wo krąg ten się roz sze rza. co raz wię cej lu dzi uczest ni czy w wa -
szym ży ciu – i wy sa mi do strze ga cie za ry sy łą czą cej was z ni mi wspól no -
ty. Pra wie za wsze jest to wspól no ta w ja kiś spo sób zróż ni co wa na. jest
zróż ni co wa na tak, jak to wi dział i wy ra ził so bór wa ty kań ski ii w swej
Kon sty tu cji do gma tycz nej o Ko ście le oraz w Kon sty tu cji dusz pa ster skiej
o Ko ście le w świe cie współ cze snym. wa sza mło dość kształ tu je się cza sem
wśród śro do wisk wy zna nio wo jed no li tych, czę sto – re li gij nie zróż ni co wa -
nych, lub wręcz na po gra ni czu wia ry i nie wia ry, bądź pod po sta cią agno -
sty cy zmu, bądź ate izmu róż nie za bar wio ne go.

zda je się jed nak, że wo bec nie któ rych spraw wie lo ra kie i zróż ni co wa -
ne wspól no ty mło dzie żo we czu ją, my ślą, re agu ją bar dzo po dob nie. zda je
się na przy kład, że wszyst kich łą czy po dob ny sto su nek do fak tu, iż set ki ty -
się cy lu dzi ży ją w skraj nej nę dzy, wręcz umie ra ją z gło du, gdy rów no cze -
śnie za wrot ne su my idą na pro duk cję bro ni nu kle ar nej, któ rej ar se na ły już
w chwi li obec nej zdol ne są do pro wa dzić do sa mo znisz cze nia ludz ko ści.
Po dob nych na pięć i za gro żeń na ska lę, któ rej do tych cza so we dzie je ludz -
ko ści nie zna ły, jest wię cej. mo wa o tym we wspo mnia nym orę dziu no wo -
rocz nym, dla te go tych spraw nie po wta rzam. wszy scy je ste śmy świa do mi
te go, że ho ry zont by to wa nia wie lo mi liar do wej ro dzi ny ludz kiej u kre su
dru gie go mi le nium po chry stu sie zda je się ob wiesz czać moż li wość klęsk
i ka ta strof na mia rę praw dzi wie apo ka lip tycz ną.

wy, mło dzi, mo że cie w tej sy tu acji słusz nie py tać po przed nich po ko leń:
dla cze go do te go do szło? Dla cze go do pro wa dzo no do ta kie go sta nu za gro -
że nia ludz ko ści na ziem skim glo bie? ja kie są przy czy ny nie spra wie dli wo -
ści kłu ją cej w oczy? Dla cze go ty lu umie ra ją cych z gło du, ty le mi lio nów
uchodź ców na róż nych gra ni cach, ty le dep ta nia ele men tar nych praw czło -
wie ka, ty le wię zień, obo zów kon cen tra cyj nych, ty le sys te ma tycz ne go
gwał tu, za bi ja nia nie win nych osób, ty le znę ca nia się nad czło wie kiem, ty -
le tor tur, ty le udręk ludz kich ciał i ludz kich su mień? a wśród te go tak że:
mło dzi lu dzie, któ rzy we wcze snych la tach ma ją na su mie niu wie le nie -
win nych ist nień, gdyż wpo jo no im prze ko na nie, że tyl ko na tej dro dze
– pro gra mo we go ter ro ry zmu – moż na zmie nić świat na lep szy. więc
py ta cie raz jesz cze: dla cze go?

wy, mło dzi, mo że cie o to wszyst ko py tać – a na wet mu si cie! Prze cież
cho dzi o świat, w któ rym ży je cie już dzi siaj – i w któ rym ma cie żyć ju tro,
gdy po ko le nie star szych odej dzie. słusz nie więc py ta cie: dla cze go tak wiel -
ki – nie po rów ny wal ny z żad ną przed tem epo ką hi sto rii – po stęp ludz ko ści
w za kre sie na uki i tech ni ki, po stęp w opa no wa niu przez czło wie ka ma te -
rii, w ty lu punk tach ob ra ca się prze ciw czło wie ko wi? słusz nie też py ta cie,
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na wet je że li czy ni cie to z we wnętrz nym drże niem: czy ten stan rze czy jest
od wra cal ny? czy mo że ulec zmia nie? czy my zdo ła my go zmie nić?!

słusz nie o to py ta cie. ow szem, jest to py ta nie pod sta wo we w wy mia -
rze wa sze go po ko le nia.

w tej for mie trwa wa sza roz mo wa z chry stu sem, za po cząt ko wa na kie -
dyś w ewan ge lii. mło dy czło wiek py tał: „co mam czy nić, aby osią gnąć
ży cie wiecz ne?”a wy sta wia cie py ta nie na mia rę cza sów, w któ rym wy pa -
dło wam być mło dy mi: co ma my czy nić, aże by ży cie – kwit ną ce ży cie
ludz ko ści – nie za mie ni ło się w cmen ta rzy sko nu kle ar nej śmier ci? co ma -
my czy nić, aby nie za pa no wał nad na mi grzech po wszech nej nie spra wie -
dli wo ści, po gar dy dla czło wie ka i po de pta nia je go god no ści, przy ty lu
de kla ra cjach, któ re po twier dza ją wszyst kie je go pra wa? co ma my czy nić 
– i: czy po tra fi my to uczy nić?

chry stus od po wia da, po dob nie jak od po wia dał mło dym z pierw sze go
po ko le nia ko ścio ła, sło wa mi apo sto ła: „Pi szę do was, mło dzi, że zwy cię -
ży li ście złe go. na pi sa łem do was, dzie ci, że zna cie oj ca [...] na pi sa łem
do was, mło dzi, że je ste ście moc ni i że na uka Bo ża trwa w was...”
(1 j 2, 13 n) sło wa apo sto ła, sprzed dwóch ty się cy lat, są rów no cze śnie
od po wie dzią na dziś. sło wa te mó wią pro stym i moc nym ję zy kiem wia -
ry, któ ra nie sie w so bie zwy cię stwo wo bec zła, ja kie jest w świe cie: „tym
wła śnie zwy cię stwem, któ re zwy cię ży ło świat, jest wia ra wa sza”(1 j 5, 4).
sło wa te są moc ne apo stol skim – i chrze ści jań skim z ko lei – do świad -
cze niem krzy ża i zmar twych wsta nia chry stu sa. w do świad cze niu owym
po twier dza się ca ła ewan ge lia. Po twier dza się mię dzy in ny mi praw da za -
war ta w roz mo wie chry stu sa z ewan ge licz nym mło dzień cem.

za trzy maj my się więc – przy koń cu ni niej sze go Li stu – wo bec tych słów
apo stol skich, któ re są rów no cze śnie stwier dze niem i wy zwa niem pod wa -
szym ad re sem. są też od po wie dzią.

Pul su je w was, w wa szych mło dych ser cach pra gnie nie praw dzi we go
bra ter stwa wszyst kich lu dzi, bez po dzia łów, prze ciw sta wień, dys kry mi na -
cji. tak. Pra gnie nie bra ter stwa i wie lo ra kiej so li dar no ści przy no si cie z so -
bą. wy, mło dzi – a nie pra gnie nie wza jem nej wal ki czło wie ka prze ciw
czło wie ko wi, w ja kiej kol wiek po sta ci. czyż to pra gnie nie bra ter stwa: czło -
wiek czło wie ko wi bliź nim, czło wiek czło wie ko wi bra tem! – nie świad czy
o tym, że „zna cie oj ca”, (jak pi sze apo stoł). Bo tyl ko tam są bra cia, gdzie
jest oj ciec. i tyl ko tam, gdzie jest oj ciec, lu dzie są brać mi.

sko ro więc no si cie w so bie pra gnie nie bra ter stwa, to zna czy, że „na uka
Bo ża trwa w was”. trwa w was ta na uka, któ rą przy niósł chry stus – ta na -
uka, któ ra słusz nie też no si mia no „Do brej no wi ny”. i trwa na wa szych
war gach, a przy naj mniej za ko rze nio na jest w wa szych ser cach mo dli twa
Pań ska, któ ra za czy na się od słów „oj cze nasz”. mo dli twa, któ ra ob ja wia -
jąc oj ca, po twier dza za ra zem, że lu dzie są brać mi – i ca łą swo ją tre ścią
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prze ciw sta wia się wszel kim pro gra mom zbu do wa nym we dle za sa dy wal -
ki czło wie ka prze ciw czło wie ko wi, w ja kiej kol wiek po sta ci. mo dli twa „oj -
cze nasz”od wo dzi ser ca ludz kie od wro go ści, nie na wi ści, gwał tu,
ter ro ry zmu, dys kry mi na cji, po de pta nia ludz kiej god no ści i ludz kich praw.

apo stoł pi sze, że wy, mło dzi, je ste ście moc ni Bo żą na uką: tą na uką, któ -
ra za wie ra się w chry stu so wej ewan ge lii, a stresz cza się w mo dli twie „oj -
cze nasz”. tak! je ste ście moc ni tą Bo żą na uką, je ste ście moc ni tą mo dli twą.
je ste ście moc ni – gdyż ona za szcze pia w was mi łość, życz li wość, po sza no -
wa nie dla czło wie ka, dla je go ży cia, god no ści, su mie nia, prze ko nań i praw.
sko ro „zna cie oj ca”, je ste ście moc ni mo cą ludz kie go bra ter stwa.

je ste ście tak że moc ni do wal ki: nie do wal ki prze ciw ko czło wie ko wi
w imię ja kiej kol wiek ide olo gii czy prak ty ki ode rwa nej od sa mych ko rze -
ni ewan ge lii – ale moc ni do wal ki ze złem, z praw dzi wym złem: ze wszyst -
kim, co ob ra ża Bo ga, z wszel ką nie spra wie dli wo ścią i wy zy skiem,
z wszel kim fał szem i za kła ma niem, ze wszyst kim, co krzyw dzi, po ni ża,
plu ga wi ludz kie współ ży cie i ob co wa nie, z każ dą zbrod nią w sto sun ku
do ży cia – z każ dym grze chem.

apo stoł pi sze, „że zwy cię ży li ście złe go”! tak jest. trze ba się gać sta le
do ko rze ni zła i grze chu w dzie jach ludz ko ści i wszech świa ta – tak jak
chry stus się gnął do te go ko rze nia w swej wiel ka noc nej ta jem ni cy krzy ża
i zmar twych wsta nia. nie trze ba się lę kać na zy wać po imie niu pierw sze go
spraw cę zła: złe go. tak ty ka, ja ką sto so wał i sto su je, po le ga na tym, aby
się nie ujaw niać – aby zło, szcze pio ne przez nie go od po cząt ku, ro sło z sa -
me go czło wie ka, z sa mych ustro jów i ukła dów: mię dzy ludz kich, mię dzy -
kla so wych, mię dzy na ro do wych..., aby tak że co raz bar dziej sta wa ło się
grze chem „struk tu ral nym”, a co raz mniej po zwa la ło się zi den ty fi ko wać ja -
ko grzech „per so nal ny”... aby więc czło wiek czuł się nie ja ko „wy zwo lo -
ny”od grze chu, a rów no cze śnie, aby był w nim co raz bar dziej po grą żo ny.

apo stoł mó wi: „mło dzi, je ste ście moc ni”– trze ba tyl ko, aże by „na uka
Bo ża trwa ła w was”. wte dy je ste ście moc ni: po tra fi cie się gnąć do ukry tych
me cha ni zmów zła, do je go ko rze ni – zdo ła cie stop nio wo prze mie nić świat,
prze obra zić go, uczy nić bar dziej ludz kim, bar dziej bra ter skim – i rów no -
cze śnie: bar dziej Bo żym. nie moż na bo wiem od ry wać świa ta od Bo ga
i prze ciw sta wiać go Bo gu w ser cu czło wie ka. i nie moż na czło wie ka od -
ry wać od Bo ga i prze ciw sta wiać go Bo gu. jest to bo wiem prze ciw ko na -
tu rze świa ta i prze ciw ko na tu rze czło wie ka – prze ciw ko we wnętrz nej
praw dzie, któ ra kon sty tu uje ca łą rze czy wi stość. ser ce ludz kie na praw dę
jest nie spo koj ne, do pó ki nie spo cznie w Bo gu – te sło wa wiel kie go au gu -
sty na nie tra cą ni gdy na swo jej ak tu al no ści 13.

13 Por. św. augustyn, confess. i, 1: cseL 33, s. 1.
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jan pa WeŁ ii, encyklika Sol li ci tu do rei so cia lis

27. spoj rze nie na świat współ cze sny, do ja kie go za chę ca nas en cy kli ka,
po zwa la stwier dzić przede wszyst kim, że roz wój nie jest pro ce sem prze -
bie ga ją cym po li niach pro stych; jak by au to ma tycz nym i z na tu ry swo jej
nie ogra ni czo nym, tak jak gdy by przy speł nie niu się pew nych wa run ków
ludz kość mia ła szyb ko po dą żać ku nie okre ślo nej do sko na ło ści 49.

ta kie uję cie, zwią za ne bar dziej z po ję ciem „po stę pu”we dług kon cep cji
fi lo zo ficz nych wła ści wych dla okre su oświe ce nia ani że li z po ję ciem „roz -
wo ju”50 za sto so wa nym w zna cze niu spe cy ficz nie eko no micz no -spo łecz -
nym, zda je się być obec nie po waż nie kwe stio no wa ne, zwłasz cza
po tra gicz nych do świad cze niach obu wo jen świa to wych oraz za pla no wa -
ne go i czę ścio wo do ko na ne go wy nisz cze nia ca łych na ro dów, jak też za -
gro że nia ato mo we go. miej sce na iw ne go opty mi zmu me cha ni cy stycz ne go
za jął uza sad nio ny nie po kój o los ludz ko ści.

28. rów no cze śnie jed nak prze ży wa kry zys sa ma kon cep cja „eko no -
micz na” czy „eko no mi stycz na”zwią za na ze sło wem roz wój. rze czy wi -
ście ro zu mie się dziś le piej, że sa mo na gro ma dze nie dóbr i usług, na wet
z ko rzy ścią dla więk szo ści, nie wy star cza do urze czy wist nie nia ludz kie -
go szczę ścia. w kon se kwen cji, tak że i do stęp do wie lo ra kich rze czy wi -
stych do bro dziejstw, ja kich w ostat nim cza sie do star czy ły wie dza
i tech ni ka, łącz nie z in for ma ty ką, nie przy no si z so bą wy zwo le nia spod
wszel kie go ro dza ju znie wo le nia. Prze ciw nie, do świad cze nie nie daw nych
lat uczy, że je śli ca ła wiel ka ma sa za so bów i moż li wo ści od da na do dys -
po zy cji czło wie ka nie jest kie ro wa na zmy słem mo ral nym i zo rien to wa -
na na praw dzi we do bro ro dza ju ludz kie go, ła two ob ra ca się prze ciw
czło wie ko wi – ja ko znie wo le nie.

ogrom nie po ucza ją ce po win no stać się nie po ko ją ce stwier dze nie do ty -
czą ce okre su naj now sze go: obok nę dzy nie do ro zwo ju, któ rej nie moż na to -
le ro wać, sto imy w ob li czu pew ne go „nad ro zwo ju”, któ ry tak że jest
nie do pusz czal ny, bo wiem tak sa mo jak nie do ro zwój sprze ci wia się on do -
bru i praw dzi we mu szczę ściu. nad ro zwój, po le ga ją cy na nad mier nej roz -
po rzą dzal no ści wszel kie go ty pu do bra mi ma te rial ny mi na ko rzyść
nie któ rych warstw spo łecz nych, ła two prze mie nia lu dzi w nie wol ni ków
„po sia da nia”i na tych mia sto we go za do wo le nia, nie wi dzą cych pew ne go
ho ry zon tu, jak tyl ko mno że nie dóbr już po sia da nych lub sta łe za stę po wa -
nie ich in ny mi, jesz cze do sko nal szy mi jest to tak zwa na cy wi li za cja „spo -

49 Por. jan Pa weł ii, ad hort. apost. fa mi lia ris con sor tio (22 li sto pa da 1981), 6: aas 74
(1982), s. 88: „(...) hi sto ria nie jest po pro stu pro ce sem, któ ry z ko niecz no ści pro wa dzi ku lep 
sze mu, lecz jest wy ni kiem wol no ści, a ra czej wal ki po mię dzy prze ciw staw ny mi wol no ścia mi”. 

50 z te go wzglę du za sto so wa no w tek ście tej en cy kli ki sło wo „roz wój”, a nie sło wo „po stęp”,
pró bu jąc jed nak że nadać sło wu „roz wój” peł niej sze zna cze nie. 
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ży cia”czy kon su mizm, któ ry nie sie z so bą ty le „od pad ków”i „rze czy
do wy rzu ce nia”. Po sia da ny przed miot, za stą pio ny in nym, do sko nal szym,
zo sta je od rzu ca ny bez uświa do mie nia so bie je go ewen tu al nej trwa łej war -
to ści dla nas lub dla ko goś uboż sze go.

wszy scy z bli ska ob ser wu je my smut ne skut ki te go śle pe go pod da nia
się czy stej kon sump cji: przede wszyst kim ja kiś ra żą cy ma te ria lizm,
przy rów no cze snym ra dy kal nym nie na sy ce niu; jest bo wiem rze czą ła two
zro zu mia łą, że je śli się nie jest uod por nio nym na wszech obec ną re kla mę
i nie ustan nie ku szą ce pro po zy cje na by cia no wych pro duk tów, wów czas im
wię cej się po sia da, tym wię cej się po żą da, pod czas gdy naj głęb sze pra -
gnie nia po zo sta ją nie za spo ko jo ne, a mo że na wet za głu szo ne.

en cy kli ka Pa pie ża Paw ła Vi sy gna li zo wa ła tak czę sto dziś pod kre śla ną
róż ni cę po mię dzy „mieć”i „być”51, wcze śniej w spo sób pre cy zyj ny sfor mu -
ło wa ną przez so bór wa ty kań ski ii 52. „Po sia da nie”rze czy i dóbr sa mo przez
się nie do sko na li pod mio tu ludz kie go, je śli nie przy czy nia się do doj rze wa -
nia i wzbo ga ce nia je go „być”, czy li do urze czy wist nie nia po wo ła nia ludz -
kie go ja ko ta kie go.

z pew no ścią róż ni ca mię dzy „być”i „mieć”, nie bez pie czeń stwo nie od -
łącz ne od pro ste go mno że nia czy za stę po wa nia no wy mi rze czy po sia da -
nych, nie mu si prze kształ cać się ko niecz nie w an ty no mię do war to ści „być”.

jed na z naj więk szych nie spra wie dli wo ści współ cze sne go świa ta po le ga
wła śnie na tym, że sto sun ko wo nie licz ni po sia da ją wie le, a licz ni nie po -
sia da ją pra wie nic. jest to nie spra wie dli wość wa dli we go po dzia łu dóbr
i usług pier wot nie prze zna czo nych dla wszyst kich.

ja wi się za tem na stę pu ją cy ob raz: są ta cy, nie licz ni, któ rzy po sia da ją wie -
le i nie po tra fią praw dzi wie „być”, bo wiem na sku tek od wró ce nia hie rar chii
war to ści prze szko dą sta le się dla nich kult „po sia da nia”; są tak że i ta cy, licz -
ni, któ rzy ma ją ma ło lub nic i któ rzy nie są w sta nie re ali zo wać swe go za -
sad ni cze go ludz kie go po wo ła nia z po wo du bra ku nie zbęd nych dóbr.

zło nie po le ga na „mieć”ja ko ta kim, ale na ta kim „po sia da niu”, któ re nie
uwzględ nia ja ko ści i upo rząd ko wa nej hie rar chii po sia da nych dóbr. ja ko -
ści i hie rar chii, któ re pły ną z pod po rząd ko wa nia dóbr i dys po no wa nia ni -
mi „by ciu”czło wie ka i je go praw dzi we mu po wo ła niu.

51 Pa weł Vi, enc. Po pu lo rum pro gres sio, 19: l. c., ss. 266 nn.: „a więc ani na ro dy, ani po szcze 
gól ni lu dzie nie mo gą uwa żać za swój naj wyż szy cel sta łe go zwięk sza nia po sia da nych za so 
bów. wszel ki wzrost jest am bi wa lent ny (...). wy łącz na tro ska o do bra go spo dar cze sta ją się
od tąd prze szko dą w roz wo ju war to ści hu ma ni stycz nych i prze ciw sta wia się praw dzi wej wiel 
ko ści. za rów no na ro dy, jak i po szcze gól ni lu dzie, któ rych opa no wa ło skąp stwo, po pa da ją
w stan oczy wi ste go nie do ro zwo ju mo ral ne go”; por. rów nież Pa weł Vi, List. apost. Octo ge 
si ma ad ve niens (14 ma ja 1971), 9: aas 63 (1971), ss. 407 nn. 

52 Por. so BÓr watykaŃski ii, konstytucja Gau dium et spes 35; Pa weł Vi, Prze mó wie 
nie do kor pu su dy plo ma tycz ne go (7 stycz nia 1965): aas 57 (1965), s. 232. Por. enc. Po pu 
lo rum pro gres sio, 20 21: l. c., ss. 267 nn.
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jest to do wo dem na to, że cho ciaż roz wój po sia da swój nie odzow ny wy -
miar eko no micz ny, wi nien bo wiem udo stęp nić moż li wie naj więk szej licz -
bie miesz kań ców świa ta ko rzy sta nie z dóbr nie zbęd nych do „by cia”, to
nie wy czer pu je się on jed nak w tym wła śnie wy mia rze. zre du ko wa ny doń,
ob ró ci się prze ciw tym, któ rym miał słu żyć.

cha rak te ry stycz ne ce chy peł ne go roz wo ju „bar dziej ludz kie go”, któ -
ry – przy uwzględ nie niu wy mo gów eko no micz nych – był by na mia rę
praw dzi we go po wo ła nia czło wie ka, męż czy zny i ko bie ty, zo sta ły opi sa -
ne przez Paw ła Vi 53.

29. roz wój nie tyl ko eko no micz ny mie rzy się i ukie run ko wu je we dług
tej rze czy wi sto ści i po wo ła nia czło wie ka wdzia ne go ca ło ścio wo, czy li we -
dług je go „pa ra me tru”we wnętrz ne go Po trze bu je on nie wąt pli we dóbr stwo -
rzo nych i wy two rów prze my słu wzbo ga ca ne go sta łym po stę pem
na uko wym i tech no lo gicz nym. wciąż no we moż li wo ści dys po no wa nia do -
bra mi ma te rial ny mi, je śli słu żą za spo ka ja niu po trzeb, otwie ra ją no we ho -
ry zon ty. nie bez pie czeń stwo nad użyć o cha rak te rze kon su mi stycz nym oraz
zja wi sko sztucz nych po trzeb nie po win ny by naj mniej prze szka dzać
w uzna niu i użyt ko wa niu no wych dóbr oraz za so bów bę dą cych do na szej
dys po zy cji; co wię cej, po win ni śmy wi dzieć w nich dar Bo ży i od po wiedź
na po wo ła nie czło wie ka, któ re w peł ni urze czy wist nia się w chry stu sie.

w ce lu osią gnię cia praw dzi we go roz wo ju nie moż na jed nak ni gdy tra -
cić sprzed oczu wspo mnia ne go pa ra me tru, któ ry jest w na tu rze wła ści -
wej czło wie ko wi stwo rzo ne mu przez Bo ga na je go ob raz i po do bień stwo
(por. rdz 1, 26). na tu ra cie le sna i du cho wa uka za na jest sym bo licz nie
w dru gim opi sie stwo rze nia przez dwa ele men ty: zie mia, z któ rej Bóg
ukształ to wał fi zycz ną na tu rę czło wie ka i tchnie nie ży cia, któ re tchnął
w je go noz drza (por. rdz 2, 7).

czło wiek wcho dzi w ten spo sób w zwią zek po kre wień stwa z in ny mi
stwo rze nia mi: jest po wo ła ny do ich uży wa nia, do zaj mo wa nia się ni mi oraz,
wciąż we dług opi su Księ gi ro dza ju (2, 15), zo sta je umiesz czo ny w ogro -
dzie, aby go upra wiał i do glą dał, po nad wszyst ki mi in ny mi isto ta mi, od da -
ny mi przez Bo ga pod je go wła da nie (por. tam że, 1, 25-26). ale rów no cze śnie
czło wiek ma po zo stać pod da nym wo li Bo ga, któ ry mu za kre śla gra ni ce uży -
wa nia i pa no wa nia nad rze cza mi (por. tam że, 2, 16-17), po dob nie jak obie -
cu je mu nie śmier tel ność (por. tam że, 2, 9; mdr 2, 23). czło wiek więc, bę dąc
ob ra zem Bo ga, ma rów nież praw dzi we z nim po kre wień stwo.

zgod nie z tym na ucza niem roz wój nie mo że po le gać tyl ko na uży ciu,
na wła da niu i na nie ogra ni czo nym po sia da niu rze czy stwo rzo nych i wy -
two rów prze my słu, ale na de wszyst ko na pod po rząd ko wa niu po sia da nia,
pa no wa nia i uży cia po do bień stwu czło wie ka do Bo ga oraz je go po wo ła niu

53 Por. Paweł Vi, enc. Populorum progressio, 20 21: l.c., ss. 267 nn.
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do nie śmier tel no ści. oto trans cen dent na rze czy wi stość isto ty ludz kiej,
w któ rej od po cząt ku uczest ni czy on ja ko „dwo je”: męż czy zna i ko bie ta
(por. rdz 1, 27), jest więc ze swej na tu ry isto tą spo łecz ną.

30. roz wój za tem, w ro zu mie niu Pi sma świę te go, nie jest je dy nie po -
ję ciem „la ic kim”, „świec kim”, ale ja wi się – rów nież ze swy mi ak cen ta mi
spo łecz no -go spo dar czy mi – ja ko współ cze sny wy raz za sad ni cze go wy mia -
ru po wo ła nia czło wie ka.

czło wiek bo wiem, je śli moż na tak po wie dzieć, nie zo stał stwo rzo ny
ja ko byt nie ru cho my i sta tycz ny. Pierw szy je go opis bi blij ny przed sta -
wia go ja ko stwo rze nia i ob raz, okre ślo ny w swej głę bo kiej rze czy wi sto -
ści przez po cho dze nie i po do bień stwo, któ re o nim sta no wią. ale
wszyst ko to wpro wa dza w isto tę czło wie ka, męż czy zny i ko bie ty, za czą -
tek za da nia oraz wy móg speł nie nia go, za rów no in dy wi du al nie, jak we
dwo je. za da niem tym jest nie wąt pli wie pa no wa nie nad stwo rze nia mi,
„upra wia nie ogro du”; ma tu być wy peł nia ne w ra mach po słu szeń stwa
pra wu Bo że mu, a za tem w sza cun ku dla otrzy ma ne go „ob ra zu”, bę dą ce -
go wy raź ną pod sta wą wła dzy pa no wa nia, przy zna no mu dla je go udo -
sko na le nia (por. rdz 1,26-30; 2,15-16; mdr 9,2-3).

gdy czło wiek oka zu je nie po słu szeń stwo Bo gu i od ma wia pod da nia się
je go pa no wa niu, wów czas na tu ra bun tu je się prze ciw czło wie ko wi i nie
uzna je go za swe go „pa na”, gdyż za ćmił on w so bie ob raz Bo ży. we zwa -
nie do po sia da nia i uży wa nia środ ków stwo rzo nych wciąż po zo sta je w mo -
cy, lecz po grze chu wy peł nia nie te go we zwa nia sta le się trud ne
i na zna czo ne cier pie niem (por. rdz 3,17-19).

rze czy wi ście, na stęp ny roz dział Księ gi ro dza ju uka zu je nam po tom -
stwo ka ina, któ re bu du je „mia sto”, od da je się pa ster stwu, po świę ca sztu -
ce (mu zy ce) i tech ni ce (ko wal stwu); wte dy też za czę to „wzy wać imię
Pa na”(por. rdz 4,17-26).

opi sa ne w Pi śmie świę tym dzie je ludz kie go ro dza ju rów nież
po upad ku grze cho wym są hi sto rią nie ustan nych re ali za cji, któ re, za -
wsze pod da wa ne w wąt pli wość i za gro żo ne przez grzech, po wta rza ją
się, po głę bia ją i roz sze rza ją ja ko od po wiedź na Bo że po wo ła nie da ne
od po cząt ku męż czyź nie i ko bie cie (por. rdz 1,26-28) i wy ry te w otrzy -
ma nym przez nich ob ra zie.

Pły nie stąd lo gicz ny wnio sek, przy naj mniej dla lu dzi wie rzą cych w sło -
wo Bo że, że tak zwa ny współ cze sny roz wój na le ży wi dzieć ja ko etap hi -
sto rii za po cząt ko wa nej w dzie le stwo rze nia i cią gle za gro żo nej z po wo du
nie wier no ści wo bec wo li stwór cy, zwłasz cza po ku są bał wo chwal stwa; roz -
wój jed nak za sad ni czo jest zgod ny z pier wot ny mi za ło że nia mi. kto by
chciał od stą pić od trud ne go, ale wznio słe go za da nia po lep sza nia lo su ca -
łe go czło wie ka i wszyst kich lu dzi pod pre tek stem cię ża ru wal ki i sta łe go
wy sił ku prze zwy cię ża nia prze szkód czy też z po wo du po ra żek i po wro tu
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do punk tu wyj ścia, sprze ci wiał by się wo li Bo ga stwór cy. z te go sa me go
punk tu wi dze nia uka za łem w en cy kli ce La bo rem exer cens po wo ła nie czło -
wie ka do pra cy, aby pod kre ślić, że wła śnie czło wiek jest za wsze pro ta go ni -
stą roz wo ju 54.

co wię cej, sam Pan je zus, w przy po wie ści o ta len tach, zwra ca uwa gę
na su ro wość, z ja ką zo stał po trak to wa ny ten, któ ry od wa żył się ukryć otrzy -
ma ny dar: „słu go zły i gnu śny! wie dzia łeś, że chcę żąć tam, gdzie nie po -
sia łem i zbie rać tam, gdzie nie roz sy pał (...) Dla te go od bierz cie mu ten
ta lent, a daj cie te mu, któ ry ma dzie sięć ta len tów,”(mt 25,26-28). my, któ -
rzy, otrzy mu je my da ry Bo że, aby owo co wa ły, win ni śmy „siać”i „zbie rać”.
je śli te go nie czy ni my, bę dzie nam ode bra ne i to, co ma my.

niech zgłę bie nie tych su ro wych słów po bu dzi nas do bar dziej zde cy -
do wa ne go pod ję cia przy na gla ją ce go dzi siaj wszyst kich obo wiąz ku
współ pra cy w peł nym roz wo ju in nych: „roz wo ju ca łe go czło wie ka
i wszyst kich lu dzi”55.

54 Por. jan Pa weł ii, enc. La bo rem exer cens (14 wrze śnia 1981), 4: aas 73 (1981), ss. 584 nn.;
Pa weł Vi.

55 enc. Pa weł Vi, Po pu lo rum pro gres sio, 42: l. c., s. 278. 
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jan pa WeŁ ii, List do rodzin Gra tis si mam sa ne

7. ro dzi nę ro zu mia ło się za wsze ja ko pierw szy i pod sta wo wy wy raz
na tu ry spo łecz nej czło wie ka. Dziś ro zu mie się ją za sad ni czo w ta ki sam
spo sób. rów no cze śnie jed nak w na szych cza sach zo sta je uwy dat nio ne to,
co dla tej naj mniej szej, a za ra zem fun da men tal nej ludz kiej spo łecz no ści
jest istot ne od stro ny męż czy zny i ko bie ty ja ko osób. ro dzi na jest spo łecz -
no ścią osób, dla któ rych wła ści wym spo so bem by to wa nia – wspól ne go
by to wa nia – jest „ko mu nia”: com mu nio per so na rum. w tym wy ra ża się
też – z uwzględ nie niem ca łej dys pro por cji by to wej – po do bień stwo do Bo -
skie go „my”. Tyl ko oso by zdol ne są do by to wa nia „in com mu nio ne”. ro -
dzi na bie rze po czą tek z ta kiej mał żeń skiej wspól no ty, któ rą so bór
wa ty kań ski ii okre śla ja ko „przy mie rze”. W tym przy mie rzu męż czy zna
i ko bie ta „wza jem nie się so bie od da ją i przyj mu ją”11.

księ ga ro dza ju na pro wa dza nas na tę praw dę, gdy mó wiąc o kon sty tu -
owa niu się ro dzi ny po przez mał żeń stwo, stwier dza: „męż czy zna opusz cza
oj ca swe go i mat kę swo ją i łą czy się ze swą żo ną tak ści śle, że sta ją się jed -
nym cia łem” (rdz 2,24). chry stus w ewan ge lii, w roz mo wie z fa ry ze usza mi
przy ta cza te sa me sło wa, do da jąc: „a tak już nie są dwo je, ale jed no cia ło. co
więc Bóg złą czył, niech czło wiek nie roz dzie la” (mt 19,6). na no wo ujaw nia
on treść nor ma tyw ną, ja ką w so bie za wie ra stwier dze nie fak tu, któ ry ist niał
od po cząt ku (mt 19,8). fakt ten za wsze no si w so bie tę sa mą za war tość nor -
ma tyw ną. je że li na uczy ciel ją „te raz” po twier dza, to dla te go, aby u pro gu
no we go Przy mie rza uczy nić dla wszyst kich ja snym i jed no znacz nym cha rak -
ter nie ro ze rwal ny mał żeń stwa ja ko fun da men tu do bra wspól ne go ro dzi ny.

kie dy wraz z apo sto łem zgi na my ko la na przed oj cem, od któ re go bie -
rze po czą tek wszel kie ro dzi ciel stwo (por. ef 3,14-15), wie my, iż ro dzi ciel -
stwo jest wy da rze niem, przez któ re ro dzi na, już za ist nia ła dzię ki
przy mie rzu mał żeń skie mu, urze czy wist nia się „w peł nym i spe cjal nym
sen sie”12. Ma cie rzyń stwo urze czy wist nia się za spra wą oj co stwa, a rów no -
cze śnie oj co stwo za spra wą ma cie rzyń stwa ja ko owoc tej ży cio daj nej dwo -
isto ści, ja ką stwór ca ob da rzył isto tę ludz ką „od po cząt ku”.

11 soBÓr watykaŃski ii, konstytucja Gaudium et spes, 48.
12 jan Paweł ii, adh. familiaris consortio (22 listopada 1981), 69: aas 74 (1982), 165.
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w ni niej szym Li ście do ro dzin po ja wia ją się dwa po ję cia, któ re są so -
bie bli skie, ale nie toż sa me. jest to po ję cie „ko mu nii” oraz po ję cie „wspól -
no ty”. „Ko mu nia” do ty czy re la cji mię dzy oso bo wej po mię dzy „ja” i „ty”.
„Wspl no ta” na to miast zda je się ten układ prze kra czać w kie run ku „spo -
łecz no ści”, w kie run ku ja kie goś „my”. ro dzi na ja ko wspól no ta osób jest
rów no cze śnie pierw szą ludz ką „spo łecz no ścią”. ro dzi na po wsta je wów -
czas, gdy urze czy wist nia się przy mie rze mał żeń skie, któ re otwie ra mał -
żon ków na do zgon ną wspól no tę mi ło ści i ży cia, do peł nia jąc się w spo sób
spe cy ficz ny po przez zro dze nie po tom stwa. w ten spo sób „ko mu nia mał -
żon ków da je po czą tek „wspól no cie”, ja ką jest ro dzi na. ca ła ta „wspól no -
ta” ro dzin na jest do głęb nie prze nik nię ta tym, co sta no wi sa mą isto tę
„ko mu nii”. czyż ja ka kol wiek in na „ko mu nia” mo że być po rów na na z tą,
ja ka ist nie je po mię dzy mat ką a dziec kiem, tym dziec kiem, któ re ona na -
przód no si w swym ło nie, a po tem wy da je na świat?

wraz z za ist nie niem ro dzi ny po ja wia się no wa jed ność, w któ rej „ko mu -
nij na” jed ność ro dzi ców znaj du je swe do peł nie nie. Do świad cze nie uczy, iż
do peł nie nie to jest za ra zem po win no ścią oraz wy zwa niem. Po win ność
zwra ca się w stro nę mał żon ków oraz ich pier wot ne go przy mie rza. zro dzo -
ne przez nich dzie ci po win ny umoc nić przy mie rze, wzbo ga ca jąc i po głę bia -
jąc mał żeń ską ko mu nię oj ca i mat ki. je śli by wa ina czej, wów czas
na tych miast trze ba py tać, czy ego izm, któ ry z po wo du grzesz no ści czło -
wie ka – kry je się tak że w mi ło ści męż czy zny i ko bie ty, nie jest sil niej szy
od tej mi ło ści. trze ba, aby mał żon ko wie zda wa li so bie z te go spra wę. trze -
ba też, aby od po cząt ku mie li ser ca i my śli zwró co ne w stro nę Bo ga; w stro -
nę te go, „od któ re go po cho dzi wszel kie ro dzi ciel stwo”, aże by ich ludz kie
ro dzi ciel stwo sta wa ło się za każ dym ra zem źró dłem od no wie nia mi ło ści.

sa mo w so bie jest ro dzi ciel stwo po twier dze niem mi ło ści, po zwa la od -
kry wać za każ dym ra zem jej roz miar i pier wot ną głę bię. nie dzie je się to
jed nak w spo sób au to ma tycz ny. jest za da ne oboj gu: mę żo wi i żo nie. sta -
no wi w ży ciu każ de go ta ką „no wość” i ta kie bo gac two, że nie moż -
na do nie go przy bli żać się ina czej, jak „na ko la nach”.

Do świad cze nie uczy, że te ludz kie mi ło ści, któ re sa me z sie bie zo rien to -
wa ne są w stro nę ro dzi ciel stwa, ma cie rzyń stwa i oj co stwa, nie raz do zna ją
głę bo kie go kry zy su, są za gro żo ne. w ta kich sy tu acjach na le ża ło by zwró cić
się do po rad ni mał żeń skich i ro dzin nych, w któ rych moż na uzy skać po moc
psy cho lo gów oraz psy cho te ra peu tów od po wied nio przy go to wa nych. nie
moż na jed nak za po mi nać, że w mo cy po zo sta ją za wsze te sło wa apo sto ła:
„zgi nam ko la na mo je przed oj cem, od któ re go bie rze na zwę wszel ki ród
na nie bie i na zie mi”. mał żeń stwo, sa kra men tal ne mał żeń stwo, jest przy mie -
rzem osób w mi ło ści. a mi łość mo że być ugrun to wa na i chro nio na tyl ko
przez Mi łość, tę mi łość, ja ka „roz la na jest w ser cach na szych przez Du cha
świę te go, któ ry zo stał nam da ny” (rz 5,5). czyż mo dli twa ro ku ro dzi ny
nie po win na się sku pić wszę dzie – a zwłasz cza w nie któ rych śro do wi skach
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– na tym wła śnie punk cie kry tycz nym i de cy du ją cym, ja ki stwa rza przej ście
od mał żeń skiej mi ło ści do ro dze nia i do ro dzi ciel stwa? czyż to nie wte dy
wła śnie sta je się nie odzow ne no we „na wie dze nie serc”, o ja kie ko ściół pro -
si Du cha świę te go w sa kra men cie mał żeń stwa?

apo stoł, zgi na jąc ko la na swe przed oj cem, pro si, aże by „spra wił [...]
przez Du cha swe go wzmoc nie nie we wnętrz ne go czło wie ka” (ef 3,16). o tę
„si łę we wnętrz ne go czło wie ka” cho dzi w ca łym ży ciu ro dzi ny, zwłasz cza
we wszyst kich mo men tach kry tycz nych, kie dy wy pa da zda wać trud ny eg -
za min z mi ło ści – z tej mi ło ści, ja ką mał żeń skie ślu bo wa nie wy ra ża w sło -
wach: „że cię nie opusz czę aż do śmier ci”.

jed ność dwoj ga
8. tyl ko isto ty oso bo we zdol ne są do wy po wie dze nia ta kich słów. tyl ko

one zdol ne są do by to wa nia „w ko mu nii” na pod sta wie wza jem ne go wy bo -
ru, któ ry jest lub po wi nien być w peł ni świa do my i wol ny. męż czy zna
opusz cza oj ca i mat kę, aby złą czyć się ze swą żo ną (por. rdz 2,24); po wyż -
sze sło wa z księ gi ro dza ju wy ra ża ją świa do my i wol ny wy bór, któ ry da je
po czą tek przy mie rzu mał żeń skie mu, czy niąc sy na ro dzi ny mał żon kiem,
a cór kę – żo ną. nie moż na w spo sób pra wi dło wy poj mo wać te go wza jem -
ne go wy bo ru, je śli się nie ma przed oczy ma peł nej praw dy o isto cie ro zum -
nej i wol nej, ja ką jest każ da oso ba ludz ka. so bór wa ty kań ski ii mó wi tu taj
o po do bień stwie do Bo ga w sło wach bar dzo zna mien nych. nie cho dzi tyl -
ko o ten ob raz i po do bień stwo, ja kim jest każ dy czło wiek z osob na. so bór
mó wi o „pew nym po do bień stwie mię dzy jed no ścią osób Bo skich, a jed -
no ścią sy nów Bo żych ze spo lo nych w praw dzie i mi ło ści”13.

to zna mien ne sfor mu ło wa nie po zwa la nam na przód po twier dzić to, co
sta no wi o we wnętrz nej toż sa mo ści każ dej ludz kiej oso by, każ de go z osob -
na męż czy zny i każ dej ko bie ty. toż sa mość ta – to zdol ność do ży cia
w praw dzie i mi ło ści; wię cej na wet – to po trze ba praw dy i mi ło ści ja ko
wy mia ru ży cia oso bo we go. te go ro dza ju po trze ba praw dy i mi ło ści otwie -
ra czło wie ka rów no cze śnie na Bo ga oraz na wszyst ko, co ist nie je – otwie -
ra go w spo sób szcze gól ny na dru gie go czło wie ka, otwie ra go ku ży ciu
„w ko mu nii”. otwie ra męż czy znę i ko bie tę w stro nę mał żeń stwa i ro dzi -
ny. w przy to czo nych sło wach so bo ru „ko mu nia” ludz kich osób, a zwłasz -
cza „ko mu nia” mał żeń ska zo sta ła nie ja ko wy pro wa dzo na z ta jem ni cy
try ni tar ne go „my” i zo sta ła też do tej ta jem ni cy trwa le od nie sio na. ro dzi -
na bie rze po czą tek w mi ło ści męż czy zny i ko bie ty, bie rze tak że po czą tek
w Bo żej ta jem ni cy. od po wia da ona naj bar dziej in tym nej isto cie oboj ga:
męż czy zny i ko bie ty. od po wia da ich au ten tycz nej oso bo wej god no ści.

13 soBÓr watykaŃski ii, konstytucja Gaudium et spes, 24.
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męż czy zna i ko bie ta łą czą się z so bą tak ści śle, że – we dle słów księ gi
ro dza ju – sta ją się „jed nym cia łem” (rdz 2,24). za rów no męż czy zną, jak
i ko bie tą jest czło wiek po przez cia ło. rów no cze śnie zaś te dwa so ma tycz -
nie zróż ni co wa ne pod mio ty uczest ni czą na rów ni w zdol no ści ży cia
„w praw dzie i mi ło ści”. zdol ność ta, na tu ry du cho wej, od zwier cie dla oso -
bo wą kon sty tu cję czło wie ka. od zwier cie dla ją we spół z cia łem. Przez to
męż czy zna i ko bie ta są pre dys po no wa ni do ukształ to wa nia „ko mu nii
osób”. kie dy łą czą się z so bą w mał żeń stwie ja ko „jed no cia ło”, to zjed -
no cze nie oboj ga win no rów no cze śnie sta no wić jed ność „w praw dzie i mi -
ło ści”. wte dy po sia da ono doj rza łość wła ści wą ludz kim oso bom
– stwo rzo nym na ob raz i po do bień stwo Bo ga.

ro dzi na, któ ra z tej jed no ści dwoj ga bie rze po czą tek, za wdzię cza swą
we wnętrz ną spo istość ich przy mie rzu, któ re chry stus pod niósł do ran gi
sa kra men tu. swój cha rak ter wspól no to wy – wię cej, swe wła ści wo ści „ko -
mu nij ne” ro dzi na czer pie z owej pod sta wo wej ko mu nii mał żon ków. jed -
ność dwoj ga trwa w dzie ciach. „czy chce cie z mi ło ścią przy jąć
i po ka to lic ku wy cho wać po tom stwo, któ rym Bóg was ob da rzy?” – py ta ich
ce le brans w mo men cie ślu bu 14. Po twier dze nie ze stro ny no wo żeń ców od -
po wia da we wnętrz nej praw dzie mi ło ści, jak ich łą czy. jed ność dwoj ga nie
za my ka mał żon ków, nie jest dla nich sa mych. jest otwar ta w kie run ku no -
we go ży cia i no wej oso by. mał żon ko wie ja ko ro dzi ce są zdol ni ob da rzyć
ży ciem isto tę do nich sa mych po dob ną, nie tyl ko „kość z ich ko ści i cia ło
z ich cia ła” (por. rdz 2,23), ale ob raz i po do bień stwo Bo ga – czy li oso bę.

Py ta jąc: „czy chce cie [...] przy jąć”, ko ściół przy po mi na no wo żeń com,
że oto sta ją wo bec stwór czej mo cy Bo ga. to, że ma ją stać się ro dzi ca mi,
ozna cza ży cio daj ne współ dzia ła nie ze stwór cą. współ pra co wać ze stwór -
cą w po wo ła niu do ży cia no wych istot ludz kich, to zna czy przy czy nić się
do prze ka za nia ob ra zu i po do bień stwa Bo ga, któ rym sta je się każ dy „na -
ro dzo ny z nie wia sty”.

14 rituale romanum. Ordo celebrandi matrimonium, n. 60, ed. typ. alt., watykan 1991, s. 17.
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jan pa WeŁ ii, Męż czy zną i nie wia stą stwo rzył ich, Wa ty kan 1986,
s. 33-35; 38-39.

zna cze nie pier wot nej jed no ści

jed ność dwoj ga 
sło wa: „nie jest do brze, aże by czło wiek był sam” (rdz 2,18), sta no wią

jak by pre lu dium opi su stwo rze nia pierw szej ko bie ty. zna cze nie pier wot nej
sa mot no ści prze cho dzi wraz z tym opi sem w krąg zna cze nia pier wot nej
jed no ści, któ re go punk tem klu czo wym zda ją się być wła śnie te sło wa
z rdz 2, 24, na ja kie po wo łu je się chry stus w roz mo wie z fa ry ze usza mi:
„opusz cza czło wiek oj ca swe go i mat kę swo ją i łą czy się ze swą żo ną tak
ści śle, że sta ją się jed nym cia łem”. sko ro chry stus, przy ta cza jąc te sło wa,
od wo łu je się do „po cząt ku”, wy pa da nam tak że usta lić, ja kie jest zna cze -
nie owej pier wot nej jed no ści, któ ra swy mi ko rze nia mi się ga w fakt stwo -
rze nia czło wie ka męż czy zną i ko bie tą. opis pierw szy, tekst ka płań ski, nie
zna pro ble mu pier wot nej sa mot no ści czło wie ka: czło wiek od ra zu jest
„męż czy zną i nie wia stą”. tekst jah wi stycz ny na to miast nie ja ko upraw nia
do te go, aby na przód my śleć tyl ko o czło wie ku, któ ry po przez cia ło przy -
na le ży do świa ta wi dzial ne go, prze ra sta jąc go za ra zem – z ko lei zaś o tym -
że sa mym czło wie ku po przez dwo istość płci. cie le sność i płcio wość nie
utoż sa mia ją się bez resz ty. jak kol wiek bo wiem cia ło ludz kie w swej nor -
mal nej kon sty tu cji za wsze no si w so bie zna mio na płci, jest z na tu ry mę skie
lub ko bie ce – to jed nak że fakt, że czło wiek „jest cia łem”, wcho dzi w struk -
tu rę oso bo we go pod mio tu w zna cze niu bar dziej pod sta wo wym niż fakt, że
jest on w swej so ma tycz nej kon sty tu cji, ja ko czło wiek, męż czy zną lub ko -
bie tą. stąd zna cze nie pier wot nej sa mot no ści, któ re moż na od nieść po pro -
stu do „czło wie ka”, jest me ry to rycz nie wcze śniej sze od zna cze nia
pier wot nej jed no ści, ta bo wiem opie ra się na mę sko ści i ko bie co ści – jak -
by dwu od ręb nych „wcie le niach”: spo so bach „by cia cia łem” tej sa mej
ludz kiej isto ty stwo rzo nej „na ob raz Bo ży” (rdz 1,27).

idąc za tek stem jah wi stycz nym, w któ rym stwo rze nie ko me ty opi sa ne
zo sta ło od ręb nie (rdz 2,21-22), mu si my rów no cze śnie mieć przed oczy ma
ów „ob raz Bo ży” z pierw sze go opi su stwo rze nia. Dru gi opis za cho wu je
pod wzglę dem ję zy ka i sty lu wszyst kie zna mio na tek stu jah wi stycz ne go.
war stwa nar ra cyj na jest zgod na ze spo so bem my śle nia i wy ra ża nia się epo -
ki, z któ rej ów tekst po cho dzi. moż na po wie dzieć za współ cze sną fi lo zo -
fią re li gii i ję zy ka, że jest to ję zyk mi tu. mit wszak że nie ozna cza w tym
wy pad ku tre ści zmy ślo nej, ozna cza na to miast pe wien pier wot ny spo sób
wy ra że nia tre ści naj głęb szej. Bez trud no ści też pod war stwą pier wot nej
nar ra cji od kry wa my ową naj głęb szą treść – i to treść zdu mie wa ją cą, gdy
cho dzi o ja kość i kon den sa cję za war tych w niej prawd. Do daj my, że ca ły
dru gi opis stwo rze nia czło wie ka ma do pew ne go stop nia for mę dia lo gu mię -
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dzy czło wie kiem a Bo giem -stwór cą, co szcze gól nie uwy dat nia się na tym
eta pie, na któ rym czło wiek (‘ādām) zo sta je de fi ni tyw nie stwo rzo ny ja ko
męż czy zna i ko bie ta (‘îš – ‘îšša)1. stwo rze nie do ko nu je się jak by rów no cze -
śnie w dwóch wy mia rach: dzia ła nie stwa rza ją ce go Bo ga jah we prze bie ga
w ko re la cji do pro ce su ludz kiej świa do mo ści. 

tak więc Bóg jah we mó wi: „nie jest do brze, że by czło wiek (męż czy zna)
był sam; uczy nię mu za tem od po wied nią dla nie go po moc” (rdz 2,18). 
i w pa rze z tym czło wiek po twier dza swo ją sa mot ność (rdz 2,20). „wte dy
to – czy ta my da lej – Pan spra wił, że czło wiek (męż czy zna) po grą żył się
w głę bo kim śnie, i gdy spał, wy jął jed no z je go że ber, a miej sce to za peł nił
cia łem. Po czym Pan Bóg z że bra, któ re wy jął z czło wie ka (męż czy zny),
zbu do wał nie wia stę” (rdz 2,21-22). uwzględ nia jąc spe cy fi kę ję zy ka, trze -
ba na przód stwier dzić, iż wie le do my śle nia da je ów sen – ów ge ne zyj ski
sen, w któ ry za spra wą Bo ga jah we po grą ża się czło wiek w przy go to wa niu
do no we go ak tu stwór cze go. Ów sen mo że bu dzić szcze gól ne sko ja rze nie
na tle współ cze snej umy sło wo ści przy zwy cza jo nej – na dro dze ana liz pod -
świa do mo ści – do wią za nia z dzie dzi ną snu tre ści sek su al ny ch2. jed nak że
opis bi blij ny zda je się się gać głę biej niż wy miar ludz kiej pod świa do mo ści.
je śli przy jąć w dal szym cią gu zna mien ną róż ni cę słow nic twa, moż na wnio -
sko wać, że w swój ge ne zyj ski sens za pa da „czło wiek” (‘ādām), aby zbu dzić
się z nie go „męż czy zną” i „nie wia stą”. Po raz pierw szy bo wiem do pie ro
w rdz 2,23 spo ty ka my się z tym roz róż nie niem „‘îš – ‘îšša”. mo że więc
ana lo gia snu wska zu je tu taj nie ty le na zstę po wa nie ze świa do mo ści w pod -
świa do mość, ile ra czej na swo isty po wrót do nie by tu (sen ma w so bie coś
z uni ce stwie nia świa do me go by to wa nia czło wie ka), do mo men tu

1 Hebrajski wyraz „ādām” oznacza zbiorowe pojęcie gatunku ludzkiego, czyli człowieka, który
reprezentuje ludzkość. (jednostkę ludzką Biblia określa używając wyrażenia „syn człowieczy”

 „ben ’ādām”). Przeciwstawienie „‘iš”  „‘išša” podkreśla odmienność płci (por. greckie
„aner  gyne”). 
nawet po opisie stworzenia kobiety tekst biblijny nadal nazywa pierwszego człowieka „ādām”
(z rodzajnikiem określonym), wyrażając w ten sposób jego „corporate personality” jako „ojca
ludzkości”, jej przodka i przedstawiciela. Podobnie abraham został później uznany za „ojca
wierzących”, a jakub  utożsamiony z izraelem  Ludem wybranym.

2 sen adama (hebr. tardēmāh) jest głębokim uśpieniem (łac. sopor, ang. sleep), w które człowiek
zapada bez jakiejkolwiek świadomości czy też snów. (Biblia posiada inne określenie „halôm”
na widzenie senne); por. rdz 15, 12; 1 sm 26, 12. freud natomiast bada treść marzeń sennych
(łac. somnium, ang. dream), które, układając się z „zepchniętych do podświadomości”
elementów psychicznych, pozwalają, według niego, wyłonić nieuświadomione treści psychiki,
w ostatecznej analizie zawsze seksualne. ta myśl jest oczywiście zupełnie obca autorowi
biblijnemu. w teologii jahwisty sen, który Bóg przypuścił na pierwszego człowieka, podkreśla
wyłączność działania Bożego w dziele stworzenia kobiety; mężczyzna nie miał w nim żadnego
świadomego udziału. Bóg posługuje się tworzywem jego «żebra» jedynie dla zaakcentowania
jej wspólnej z mężczyzną natury.
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przed stwo rze niem, aby z nie go mo cą stwór czej ini cja ty wy Bo ga „czło -
wiek” sa mot ny mógł się wy ło nić „czło wie kiem” w jed no ści dwoj ga: męż -
czy zną i nie wia stą3.

„ko mu nia osób” 
w ten spo sób zna cze nie pier wot nej jed no ści czło wie ka po przez mę skość

i ko bie cość wy ra ża się ja ko prze kro cze nie gra ni cy sa mot no ści, a rów no cze -
śnie ja ko po twier dze nie w sto sun ku do oboj ga – męż czy zny i ko bie ty – te -
go wszyst kie go, co w sa mot no ści jest kon sty tu tyw ne dla „czło wie ka”.
w opi sie bi blij nym sa mot ność jest dro gą do tej jed no ści dwoj ga, któ rą za Va -
ti ca num ii mo że my okre ślić ja ko „com mu nio per so na rum”. jak już stwier -
dzi li śmy uprzed nio, czło wiek w swej pierw szej sa mot no ści zdo by wa
świa do mość oso bo wą na dro dze „wy osob nie nia się” od wszyst kich istot ży -
ją cych (ani ma lia) – i za ra zem w tej że sa mot no ści otwie ra się w stro nę isto -
ty so bie -po dob nej, któ rą rdz 2, 18 (po tem rdz 2, 20) okre śla ja ko
„od po wied nią dla nie go po moc”. owo otwar cie sta no wi o czło wie ku -oso bie
nie mniej, a chy ba bar dziej jesz cze, niż sa mo „wy osob nie nie”. sa mot ność
czło wie ka w opi sie jah wi stycz nym ja wi się nam nie tyl ko ja ko pierw sze od -
kry cie wła ści wej oso bie trans cen den cji, ale tak że ja ko od kry cie wła ści wej dla
niej re la cji „do” oso by – ja ko otwar cie i ocze ki wa nie na „ko mu nię osób”.

wy raz „wspól no ta” od no si się4 rów nież do te go ukła du, ale jest on za sła -
by i zbyt wie lo znacz ny. „ko mu nia” mó wi wię cej i mó wi ści śle: ozna cza
wła śnie ową „po moc” pły ną cą po nie kąd z sa me go fak tu za ist nie nia oso by
„obok” oso by. w opi sie bi blij nym ów fakt sta je się eo ip so fak tem za ist nie -
nia oso by „dla” oso by, gdyż czło wiek w swej pier wot nej sa mot no ści już
nie ja ko ist niał w tej re la cji. świad czy ła o tym – w sen sie ne ga tyw nym 
– wła śnie je go sa mot ność. co wię cej, ko mu nia osób mo gła ukształ to wać
się tyl ko na grun cie nie ja ko „dwo istej sa mot no ści” męż czy zny i ko bie ty,
czy li ja ko spo tka nie w ich „wy od ręb nie niu” od świa ta istot ży ją cych (ani -
ma lia), któ re po zwo li ło oboj gu za ist nieć i by to wać w szcze gól nej wza jem -
no ści. „Po moc” ozna cza tak że tę wza jem ność w by to wa niu, któ rej nie

3 „głęboki sen” (tardēmāh) jest terminem, który występuje w Piśmie św. wtedy, gdy podczas tego
snu lub bezpośrednio po nim mają się dokonać jakieś szczególne wydarzenia
(por. np. rdz 15,12; sm 26,12; iz 29,10; Hi 4,13; 33,15). septuaginta tłumaczy „(tardēmāh)”
przez „ékstasis” (ekstazę). 
w Pięcioksięgu (tardēmāh) występuje tylko raz jeszcze, w tajemniczym kontekście: abram
na rozkaz Boży przygotował ofiary ze zwierząt i odpędza od nich drapieżne ptaki. „a gdy
słońce chyliło się ku zachodowi, abram zapadł w głęboki sen i opanowało go uczucie lęku, jak
gdyby ogarnęła go wielka ciemność” (rdz 15,12).
wtedy właśnie Bóg przemawia i zawiera z nim przymierze: jest to szczytowy punkt objawienia
danego abrahamowi.

4 „Lecz Bóg nie stworzył człowieka samotnym: gdyż od początku «mężczyzną i niewiastą stworzył
ich» (rdz 1, 27); a zespolenie ich stanowi pierwszą formę wspólnoty osób” (kDk, 12).
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mo gła za pew nić żad na in na isto ta ży ją ca. nie odzow ne by ło dla niej u oboj -
ga wszyst ko to, czym jest sa mot ność każ de go z osob na, po przez co się
kon sty tu uje: a więc i sa mo świa do mość i sa mo sta no wie nie, czy li pod mio -
to wość i po czu cie sen su wła sne go cia ła.

Pierw szy opis stwo rze nia czło wie ka, tekst ka płań ski, stwier dza od ra zu
i wprost, że czło wiek zo stał stwo rzo ny na ob raz Bo ży ja ko męż czy zna
i nie wia sta. Dru gi opis nie mó wi o „ob ra zie Bo żym”. od sła nia na to miast
w so bie wła ści wy spo sób, że peł ne – czy li nie ja ko do pro wa dzo ne do koń -
ca – stwo rze nie „czło wie ka” (pod da ne go na przód do świad cze niu pier wot -
nej sa mot no ści) wy ra ża się w po wo ła niu do ist nie nia owej „com mu nio
per so na rum”, ja ką sta no wią męż czy zna i nie wia sta. w ten spo sób opis jah -
wi stycz ny spo ty ka się z tre ścią pierw sze go opi su. je śli zaś za po ży czy my
z te goż opi su, czy li z tek stu ka płań skie go, po ję cie „ob ra zu Bo ga”, wów czas
mo gli by śmy wnio sko wać, że ob ra zem i po do bień stwem Bo ga stał się czło -
wiek nie tyl ko przez sa mo czło wie czeń stwo, ale tak że po przez ko mu nię
osób, któ rą sta no wią od po cząt ku męż czy zna i nie wia sta.
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jan pa WeŁ ii, List do ar ty stów

ar ty sta a do bro wspól ne

4. spo łe czeń stwo po trze bu je bo wiem ar ty stów, po dob nie jak po trze bu -
je na ukow ców i tech ni ków, pra cow ni ków fi zycz nych i umy sło wych,
świad ków wia ry, na uczy cie li, oj ców i ma tek, któ rzy za bez pie cza ją wzra -
sta nie czło wie ka i roz wój spo łe czeń stwa po przez ową wznio słą for mę sztu -
ki, ja ką jest „sztu ka wy cho wa nia”. w roz le głej pa no ra mie kul tu ry każ de go
na ro du ar ty ści ma ją swo je miej sce. gdy idąc za gło sem na tchnie nia two -
rzą dzie ła na praw dę war to ścio we i pięk ne, nie tyl ko wzbo ga ca ją dzie dzic -
two kul tu ro we każ de go na ro du i ca łej ludz ko ści, ale peł nią tak że cen ną
po słu gę spo łecz ną na rzecz do bra wspól ne go.

od ręb ne po wo ła nie każ de go ar ty sty okre śla po le je go służ by, a za ra zem
wska zu je za da nia, któ re go cze ka ją, cięż ką pra cę, do któ rej mu si być przy go -
to wa ny, i wresz cie od po wie dzial ność, któ rą wi nien pod jąć. ar ty sta świa do my
te go wszyst kie go wie tak że, że mu si dzia łać nie kie ru jąc się dą że niem
do próż nej chwa ły ani żą dzą ta niej po pu lar no ści, ani tym mniej na dzie ją
na oso bi ste ko rzy ści. ist nie je za tem pew na ety ka czy wręcz „du cho wość”
służ by ar ty stycz nej, któ ra ma swój udział w ży ciu i w od ro dze niu każ de go na -
ro du. na to wła śnie zda je się wska zy wać cy prian nor wid, kie dy pi sze:
„(...) Bo pięk no na to jest, by za chwy ca ło
Do pra cy – pra ca, by się zmar twych wsta ło”.

sztu ka w ob li czu ta jem ni cy sło wa Wcie lo ne go

5. Pra wo sta re go te sta men tu za wie ra wy raź ny za kaz przed sta wia nia
Bo ga nie wi dzial ne go i nie wy ra żal ne go przy po mo cy „po są gu rzeź bio ne go
lub z la ne go me ta lu” (por. Pwt 27,15), po nie waż Bóg prze ra sta wszel kie
wi ze run ki ma te rial ne: „je stem, któ ry je stem” (wj 3,14). jed nak że w ta -
jem ni cy wcie le nia sam syn Bo ży stał się wi dzial ny: „gdy jed nak na de szła
peł nia cza su, ze słał Bóg sy na swe go, zro dzo ne go z nie wia sty” (ga 4,4).
Bóg stał się czło wie kiem w je zu sie chry stu sie, któ ry jest „cen tral ną ta jem -
ni cą, do któ rej na le ży się od wo ły wać, aby zro zu mieć za gad kę ist nie nia
czło wie ka, świa ta stwo rzo ne go i sa me go Bo ga6.

6 jan Paweł ii, enc. fides et ratio (14 września 1998), 80: aas 91 (1999), 67.
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ta pod sta wo wa wi dzial ność „Bo ga -ta jem ni cy” sta no wi ła za chę tę i wy -
zwa nie dla chrze ści jan tak że na płasz czyź nie twór czo ści ar ty stycz nej.
na tej gle bie roz kwi tło pięk no, któ re wła śnie stąd, z ta jem ni cy wcie le nia,
czer pa ło ży wot ne so ki. sta jąc się czło wie kiem, syn Bo ży wniósł bo wiem
w dzie je ludz ko ści ca łe ewan ge licz ne bo gac two praw dy i do bra, a wraz
z nim ob ja wił tak że no wy wy miar pięk na: orę dzie ewan ge licz ne jest nim
na peł nio ne po brze gi.

Pi smo świę te sta ło się za tem swe go ro dza ju „ogrom nym słow ni kiem”
(P. clau del) i „atla sem iko no gra ficz nym” (m. cha gall), z któ re go czer pa -
ła chrze ści jań ska kul tu ra i sztu ka. już sam sta ry te sta ment, in ter pre to wa -
ny w świe tle no we go, od sło nił nie wy czer pa ne źró dła na tchnie nia.
Po czy na jąc od opi sów stwo rze nia i grze chu pier wo rod ne go, po to pu, hi sto -
rii pa triar chów i wyj ścia z egip tu aż po wie le in nych wy da rzeń i po sta ci
z dzie jów zba wie nia, tekst bi blij ny roz pa lał wy obraź nię ma la rzy, po etów,
mu zy ków, twór ców te atru i ki na. Po stać Hio ba – by po słu żyć się jed nym
tyl ko przy kła dem – z ca łą swo ją wstrzą sa ją cą i za wsze ak tu al ną pro ble -
ma ty ką cier pie nia, nie ustan nie bu dzi za in te re so wa nie fi lo zo fii, ale tak że
li te ra tu ry i sztu ki. a cóż po wie dzieć o no wym te sta men cie? od na ro dze -
nia po gol go tę, od prze mie nie nia po zmar twych wsta nie, od cu dów i na -
ucza nia chry stu sa po wy da rze nia opi sa ne w Dzie jach apo stol skich lub
za po wia da ne w apo ka lip sie w uję ciu escha to lo gicz nym – nie zli czo ną ilość
ra zy bi blij ne sło wo sta wa ło się ob ra zem, mu zy ką, po ezją, wy ra ża jąc ję zy -
kiem sztu ki ta jem ni cę „sło wa, któ re sta ło się cia łem”.

w dzie jach kul tu ry wszyst ko to przy czy ni ło się do po wsta nia roz le głe -
go dzie dzic twa wia ry i pięk na. wzbo ga ci ło ono przede wszyst kim mo dli -
twę i ży cie lu dzi wie rzą cych. w cza sach, gdy zna jo mość pi sma by ła ma ło
roz po wszech nio na, dla wie lu z nich gra ficz ne przed sta wie nia Bi blii sta no -
wi ły na wet kon kret ne na rzę dzie ka te che zy7. Dla wszyst kich jed nak, wie -
rzą cych i nie wie rzą cych, dzie ła sztu ki in spi ro wa ne przez Pi smo świę te
po zo sta ją jak by od bla skiem nie zgłę bio nej ta jem ni cy, któ ra ogar nia świat
i jest w nim obec na.

owoc ne przy mie rze ewan ge lii i sztu ki

6. każ da au ten tycz na in spi ra cja ar ty stycz na wy kra cza bo wiem po za to,
co po strze ga ją zmy sły, i prze ni ka jąc rze czy wi stość sta ra się wy ja śnić jej
ukry tą ta jem ni cę. ma swo je źró dło w głę bi ludz kiej du szy – tam, gdzie

7 ta za sa da pe da go gicz na zo sta ła au to ry ta tyw nie sfor mu ło wa na przez św. grze go rza wiel kie 
go w li ście z r. 599 do Bi sku pa mar sy lii se re na: „ma lar stwo jest sto so wa ne w ko ścio łach, aby
anal fa be ci przy naj mniej pa trząc na ścia ny, od czy ty wa li to, cze go nie po tra fią od cy fro wać
z ksiąg”, epi stu lae iX, 209: ccL 140a, 1714.
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pra gnie nie nada nia sen su wła sne mu ży ciu łą czy się z nie uchwyt nym do -
zna niem pięk na i ta jem ni czej jed no ści rze czy. wszy scy ar ty ści zda ją so bie
spra wę, jak głę bo ka prze paść ist nie je mię dzy dzie łem ich rąk, na wet naj -
bar dziej uda nym, a olśnie wa ją cą do sko na ło ścią pięk na, do strze żo ne go
w chwi li twór cze go unie sie nia: wszyst ko, co zdo ła ją wy ra zić ma lu jąc, rzeź -
biąc i two rząc, jest je dy nie prze bły skiem owej świa tło ści, któ ra na kil ka
chwil za ja śnia ła oczom ich du szy.

czło wiek wie rzą cy nie dzi wi się te mu, gdyż wie, że przez mo ment
oglą dał ów bez miar świa tło ści, któ ra ma swo je pier wot ne źró dło w Bo gu.
czyż moż na się zdu mie wać, że duch zo sta je nie ja ko po ra żo ny tą wi zją
do te go stop nia, iż po tra fi to wy ra zić tyl ko nie udol nym beł ko tem? nikt
bar dziej niż praw dzi wy ar ty sta nie jest skłon ny uznać wła snej ogra ni czo -
no ści i po twier dzić słusz no ści słów świę te go Paw ła, we dług któ re go „Bóg
(...) nie miesz ka w świą ty niach zbu do wa nych rę ką ludz ką, (...) nie po win -
ni śmy są dzić, że Bó stwo jest po dob ne do zło ta al bo do sre bra, al bo do ka -
mie nia, wy two ru rąk i my śli czło wie ka” (Dz 17,24.29). je śli na wet
we wnętrz na praw da rze czy po zo sta je za wsze „po za gra ni cą” ludz kiej
zdol no ści ro zu mie nia, o ileż bar dziej do ty czy to Bo ga, ukry te go w swej
nie zgłę bio nej ta jem ni cy!

in na jest na tu ra po zna nia przez wia rę, gdyż wy ma ga ono oso bi ste go
spo tka nia z Bo giem w je zu sie chry stu sie. tak że to po zna nie jed nak mo że
się wzbo ga cić dzię ki in tu icji ar ty stycz nej. wy mow nym przy kła dem kon -
tem pla cji es te tycz nej, któ ra pro wa dzi na wy ży ny wia ry, są mię dzy in ny mi
dzie ła bło go sła wio ne go fra an ge li co. nie mniej zna mien na jest tu też peł -
na za chwy tu lau da, któ rą świę ty fran ci szek z asy żu dwu krot nie po wta rza
w swo jej char tu la, na pi sa nej po otrzy ma niu styg ma tów chry stu sa na gó -
rze al wer ni: „ty je steś pięk nem (...). ty je steś pięk nem!”8. tak ko men tu -
je to świę ty Bo na wen tu ra: „w rze czach pięk nych kon tem plo wał
naj pięk niej sze go, a idąc śla da mi, ja kie po zo sta wił on w stwo rze niach, tro -
pił wszę dzie umi ło wa ne go”9.

z po dob nym po dej ściem moż na się ze tknąćw du cho wo ści wschod niej,
gdzie chry stus okre śla ny jest ja ko „naj pięk niej szy, ob da rzo ny pięk nem
bar dziej niż wszy scy śmier tel ni”10. ma ka ry wiel ki tak ko men tu je prze -
mie nia ją ce i wy zwa la ją ce pięk no zmar twych wsta łe go: „Du sza, któ ra zo -
sta ła w peł ni oświe co na nie wy mow ną chwa łą ja śnie ją ce go ob li cza
chry stu sa, jest peł na Du cha świę te go, (...) jest ca ła okiem, ca ła świa -
tłem, ca ła ob li czem”11.

8 Lodi di Dio altissimo, ww. 7 i 10: fonti francescane, n. 261, Padova 1982, s. 177.
9 Legenda maior, iX, 1: fonti francescane, n. 1162, l.c., s. 911.
10 Pieśń pochwalna z jutrzni wielkiej soboty.
11 Homilia i, 2: Pg 34, 451.
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każ da au ten tycz na for ma sztu ki jest swo istą dro gą do stę pu do głęb szej
rze czy wi sto ści czło wie ka i świa ta. tym sa mym sta no wi też bar dzo traf ne
wpro wa dze nie w per spek ty wę wia ry, w któ rej ludz kie do świad cze nie znaj -
du je naj peł niej szą in ter pre ta cję. oto dla cze go peł nia praw dy za war ta
w ewan ge lii mu sia ła od sa me go po cząt ku wzbu dzić za in te re so wa nie ar -
ty stów, z na tu ry wraż li wych na wszel kie prze ja wy ukry te go pięk na rze -
czy wi sto ści.
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jan pa WeŁ ii, Pa mięć i toż sa mość, kra ków 2005, s. 86-91.

(...) na pierw szych stro nach księ gi ro dza ju do ty ka my sa mej isto ty te -
go, co się na zy wa kul tu rą, wy do by wa jąc jej zna cze nie naj bar dziej pier wot -
ne i pod sta wo we, od któ re go mo że my z ko lei dojść do te go, co sta no wi
praw dę na szej cy wi li za cji prze my sło wej. wi dać, że za rów no na tym pier -
wot nym eta pie, jak i dziś cy wi li za cja jest i po zo sta je zwią za na z roz wo jem
po zna nia praw dy o świe cie, czy li z roz wo jem na uki. to jest jej wy miar po -
znaw czy. By ło by rze czą po trzeb ną za trzy mać się i prze ana li zo wać do głęb -
nie pierw sze trzy roz dzia ły księ gi ro dza ju, sta no wią ce pier wot ne źró dło,
z któ re go mo że my za czerp nąć. istot ne bo wiem dla ludz kiej kul tu ry jest nie
tyl ko ludz kie po zna nie świa ta ze wnętrz ne go, ale rów nież sie bie sa me go.
a to po zna nie praw dy ukie run ko wu je się rów nież w stro nę dwo isto ści
ludz kiej isto ty: „męż czy zną i nie wia stą stwo rzył ich” (por. rdz 1,27).
Pierw szy roz dział księ gi ro dza ju uzu peł nia to stwier dze nie za le ce niem
Bo ga, któ re mó wi o ludz kim ro dzi ciel stwie: „Bądź cie płod ni i roz mna żaj -
cie się, aby ście za lud ni li zie mię i uczy ni li ją so bie pod da ną” (rdz 1,28).
roz dział dru gi i trze ci przy no szą dal sze ele men ty, któ re po ma ga ją le piej
zro zu mieć za mysł Bo ży: wszyst ko, co tam zo sta ło po wie dzia ne o sa mot -
no ści czło wie ka, o stwo rze niu isto ty do nie go po dob nej, o pier wot nym za -
chwy cie stwo rzo ne go męż czy zny nad stwo rzo ną z nie go nie wia stą,
o po wo ła niu do mał żeń stwa, wresz cie o ca łej hi sto rii na tu ral nej nie win no -
ści utra co nej, nie ste ty, przez grzech pier wo rod ny – to wszyst ko da je już
peł ny ob raz te go, czym jest dla kul tu ry mi łość zro dzo na z po zna nia. ta mi -
łość jest źró dłem no we go ży cia. a jesz cze wcze śniej jest źró dłem twór cze -
go za chwy tu, któ ry do ma ga się wy ra że nia w sztu ce.

w kul tu rę czło wie ka od sa me go po cząt ku wpi sa ny jest bar dzo głę bo ko
ele ment pięk na. Pięk no wszech świa ta jest jak gdy by od bi te w oczach Bo -
ga, o któ rym po wie dzia no:, a Bóg wi dział, że wszyst ko, co uczy nił, by ło
bar dzo do bre” (rdz 1,31). za „bar dzo do bre” zo sta ło uzna ne przede
wszyst kim po ja wie nie się pierw szej pa ry, stwo rzo nej na ob raz i po do bień -
stwo Bo ga, w ca łej pier wot nej nie win no ści i w tej na go ści, ja ka by ła udzia -
łem czło wie ka przed grze chem pier wo rod nym. to wszyst ko le ży u pod staw
kul tu ry wy ra ża ją cej się w dzie łach sztu ki, czy to bę dą dzie ła ma lar stwa,
rzeź by, ar chi tek tu ry czy dzie ła mu zycz ne, czy in ne re zul ta ty twór czej wy -
obraź ni i my śli. każ dy na ród ży je dzie ła mi swo jej kul tu ry. my, Po la cy,
na przy kład, ży je my tym wszyst kim, cze go po czą tek od naj du je my w pie -
śni Bo gu ro dzi ca – naj star szej za pi sa nej pol skiej po ezji, jak też sta ro daw -
nej me lo dii z nią zwią za nej. kie dy by łem w gnieź nie w 1979 ro ku,
pod czas pierw szej piel grzym ki do Pol ski, mó wi łem o tym do mło dzie ży
zgro ma dzo nej na wzgó rzu Le cha. wła śnie Bo gu ro dzi ca na le ży w ja kiś
szcze gól ny spo sób do tra dy cji gnieź nień skiej w pol skiej kul tu rze. jest to
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tra dy cja woj cie cho wa. te mu bo wiem świę te mu Pa tro no wi przy pi su je się
au tor stwo tej kom po zy cji. tra dy cja ta prze trwa ła wie le wie ków. Pieśń Bo -
gu ro dzi ca sta ła się hym nem na ro do wym, któ ry jesz cze pod grun wal dem
pro wa dził za stę py pol skie i li tew skie do wal ki z krzy ża ka mi. rów no cze -
śnie ist nia ła już po cho dzą ca z kra ko wa dru ga tra dy cja, zwią za na z kul tem
św. sta ni sła wa. wy ra zem tej tra dy cji jest ła ciń ski hymn Gau de Ma ter Po -
lo nia, śpie wa ny do dzi siaj w ję zy ku ła ciń skim, tak jak Bo gu ro dzi ca śpie -
wa na jest w ję zy ku sta ro pol skim. te dwie tra dy cje prze ni ka ją się.
wia do mo, że ła ci na przez dłu gi czas by ła obok pol sz czy zny mo wą kul tu -
ry pol skiej. Po ła ci nie by ły pi sa ne po ezje, jak na przy kład ja ni cju sza, czy
też trak ta ty po li tycz no -mo ral ne, na przy kład an drze ja fry cza mo drzew -
skie go czy sta ni sła wa orze chow skie go, wresz cie dzie ło mi ko ła ja ko per -
ni ka De re vo lu tio ni bus or bium co ele stium. rów no le gle roz wi ja się pol ska
li te ra tu ra, po czy na jąc od mi ko ła ja re ja i ja na ko cha now skie go, dzię ki
któ re mu osią ga ona naj wyż szy po ziom eu ro pej ski. Psał terz Da wi dów ko -
cha now skie go śpie wa ny jest do dzi siaj. Tre ny zaś są szczy tem li ry ki, na -
to miast Od pra wa po słów grec kich – zna ko mi tym dra ma tem na wią zu ją cym
do wzo rów sta ro żyt nych.

to wszyst ko, co tu taj po wie dzia łem, znów ka że mi wró cić do prze mó -
wie nia w une sco, któ re po świę ci łem ro li kul tu ry w ży ciu na ro dów. si -
łą tam te go prze mó wie nia by ło to, że nie by ło ono teo rią kul tu ry, ale
świa dec twem o kul tu rze – zwy czaj nym świa dec twem czło wie ka, któ ry
na pod sta wie wła sne go do świad cze nia da wał wy raz te mu, czym by ła kul -
tu ra w dzie jach je go na ro du i czym ta kul tu ra jest w dzie jach wszyst kich
na ro dów. ja ka jest ro la kul tu ry w ży ciu mło dych na ro dów na kon ty nen cie
afry kań skim? trze ba się py tać, jak to wspól ne, ogól no ludz kie bo gac two
wszyst kich kul tur mo że po mna żać się w cza sie i jak bar dzo trze ba prze -
strze gać wła ści we go sto sun ku po mię dzy eko no mią a kul tu rą, aże by nie
znisz czyć te go do bra, któ re jest więk sze, któ re jest bar dziej ludz kie,
na rzecz cy wi li za cji pie nią dza, na rzecz dyk ta tu ry jed no stron ne go eko no -
mi zmu. w tym bo wiem przy pad ku nie waż ne jest, czy bę dzie to dyk ta tu ra
pod po sta cią mark si stow sko -to ta li tar ną, czy też za chod nio -li be ral ną. we
wspo mnia nym prze mó wie niu mó wi łem mię dzy in ny mi: „czło wiek ży je
praw dzi wie ludz kim ży ciem dzię ki kul tu rze. (...) kul tu ra jest wła ści wym
spo so bem ist nie nia i by to wa nia czło wie ka. (...) kul tu ra jest tym, przez co
czło wiek ja ko czło wiek sta je się bar dziej czło wie kiem: bar dziej „jest” (...).
na ród bo wiem jest tą wiel ką wspól no tą lu dzi, któ rą łą czą róż ne spo iwa, ale
na de wszyst ko wła śnie kul tu ra. na ród ist nie je „z kul tu ry” i „dla kul tu -
ry”. i dla te go wła śnie jest ona tym zna mie ni tym wy cho waw cą ku te mu,
aby „bar dziej być” we wspól no cie, któ ra ma dłuż szą hi sto rię niż czło wiek
i je go ro dzi na. (...) je stem sy nem na ro du, któ ry prze trwał naj strasz liw sze
do świad cze nia dzie jów, któ re go wie lo krot nie są sie dzi ska zy wa li na śmierć
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– a on po zo stał przy ży ciu i po zo stał so bą. za cho wał wła sną toż sa mość
i za cho wał po śród roz bio rów i oku pa cji wła sną su we ren ność ja ko na ród
– nie bio rąc za pod sta wę prze trwa nia ja kich kol wiek in nych środ ków fi -
zycz nej po tę gi jak tyl ko wła sna kul tu ra, któ ra się oka za ła w tym przy pad ku
po tę gą więk szą od tam tych po tęg. i dla te go też to, co tu taj mó wię o pra -
wach na ro du wy ro słych z pod wa lin kul tu ry i zmie rza ją cych ku przy szło -
ści, nie jest echem żad ne go „na cjo na li zmu”, ale po zo sta je trwa łym
ele men tem ludz kie go do świad cze nia i hu ma ni stycz nych per spek tyw czło -
wie ka. ist nie je pod sta wo wa su we ren ność spo łe czeń stwa, któ ra wy ra ża się
w kul tu rze na ro du. jest to ta za ra zem su we ren ność, przez któ rą rów no cze -
śnie naj bar dziej su we ren ny jest czło wiek” (Prze mó wie nie w sie dzi bie
une sco, Pa ryż, 2 Vi 1980).

to, co po wie dzia łem wów czas na te mat ro li kul tu ry w ży ciu na ro du, to
by ło świa dec two, ja kie mo głem dać pol skie mu du cho wi. mo je prze ko na -
nia na ten te mat mia ły już wte dy cha rak ter uni wer sal ny. to był dru gi rok
pon ty fi ka tu – 2 czerw ca 1980. mia łem już wów czas za so bą kil ka po dró -
ży apo stol skich: do ame ry ki ła ciń skiej, afry ki i azji. w cza sie tych po -
dró ży prze ko na łem się, że z mo im do świad cze niem hi sto rii oj czy zny,
z mo im na ra sta ją cym do świad cze niem war to ści na ro du nie by łem wca le
ob cy lu dziom, któ rych spo ty ka łem. wręcz prze ciw nie, do świad cze nie mo -
jej oj czy zny bar dzo mi uła twia ło spo ty ka nie się z ludź mi i na ro da mi
na wszyst kich kon ty nen tach.

sło wa wy po wie dzia ne w une sco na te mat toż sa mo ści na ro du, wy ra -
ża ją cej się przez kul tu rę, spo tka ły się ze szcze gól nym aplau zem przed sta -
wi cie li kra jów trze cie go świa ta. nie któ rzy de le ga ci eu ro py za chod niej
– jak mi się wy da wa ło – by li bar dziej po wścią gli wi. moż na by w tym miej -
scu za py tać: dla cze go? jed na z mo ich pierw szych po dró ży apo stol skich
pro wa dzi ła do za iru w afry ce rów ni ko wej. ol brzy mi kraj, w któ rym uży -
wa się, oprócz czte rech głów nych, oko ło dwu stu pięć dzie się ciu ję zy ków,
wiel ka ilość szcze pów i ple mion. jak z tej róż no rod no ści i wie lo ści stwo -
rzyć na ród? w po dob nej sy tu acji znaj du ją się pra wie wszyst kie kra je afry -
ki. Być mo że, że pod wzglę dem kształ to wa nia się świa do mo ści na ro do wej
są na eta pie, któ ry w hi sto rii Pol ski od po wia da cza som miesz ka i czy Bo -
le sła wa chro bre go. na si pierw si kró lo wie sta wa li przed po dob nym za da -
niem. te za o kształ to wa niu toż sa mo ści na ro du po przez kul tu rę,
wy po wie dzia na w une sco, od po wia da ła naj bar dziej ży wot nym po trze -
bom wszyst kich mło dych na ro dów, któ re szu ka ją dróg do ugrun to wa nia
swo jej su we ren no ści.

kra je eu ro py za chod niej są dzi siaj na eta pie, któ ry moż na by okre ślić ja -
ko „po st toż sa mo ścio wy”. my ślę, że jed nym ze skut ków ii woj ny świa to -
wej by ło wła śnie kształ to wa nie się tej men tal no ści oby wa te li, w kon tek ście
eu ro py, któ ra kie ro wa ła się ku zjed no cze niu. na tu ral nie, jest też wie le in -
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nych mo ty wów jed no cze nia się sta re go kon ty nen tu. jed nym z nich jest
nie wąt pli wie stop nio we wy cho dze nie po za ka te go rie wy łącz nie na ro do we
w okre śla niu wła snej toż sa mo ści. ow szem, na ro dy eu ro py za chod niej
z re gu ły nie bo ją się, że utra cą swo ją toż sa mość na ro do wą. fran cu zi nie bo -
ją się, że prze sta ną być fran cu za mi przez fakt wstą pie nia do unii eu ro pej -
skiej, jak też wło si, Hisz pa nie itd. Po la cy też się te go nie bo ją, choć hi sto ria
ich toż sa mo ści na ro do wej jest bar dziej zło żo na. (...)
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aneksy





jan pa WeŁ ii, ad hor ta cja Fa mi lia ris con sor tio

76. kil ka słów na le ży po świę cić tej tak waż nej w no wo cze snym ży ciu
dzie dzi nie. wia do mo, że środ ki prze ka zu spo łecz ne go „od dzia łu ją na psy -
chi kę od bior ców tak pod wzglę dem uczu cio wym i in te lek tu al nym, jak mo -
ral nym, a na wet re li gij nym”118, zwłasz cza mło dych. mo gą za tem mieć
do bro czyn ny wpływ na ży cie i zwy cza je ro dzin oraz na wy cho wa nie dzie -
ci, lecz jed no cze śnie kry ją „za sadz ki i nie bez pie czeń stwa, któ rych nie na -
le ży lek ce wa żyć”119, i mo gą stać się no si cie la mi – cza sem zręcz nie
i sys te ma tycz nie ma new ro wa ny mi, co nie ste ty zda rza się w róż nych kra -
jach świa ta – ide olo gii roz kła da ją cych i znie kształ ca ją cych po glą dy na ży -
cie, ro dzi nę, re li gię, mo ral ność, nie sza nu ją cych praw dzi wej god no ści
i prze zna cze nia czło wie ka.

nie bez pie czeń stwo to jest tym re al niej sze, im bar dziej dzi siej szy „spo -
sób ży cia – zwłasz cza w kra jach bar dziej uprze my sło wio nych – pro wa dzi
ro dzi ny... do te go, że zrzu ca ją z sie bie od po wie dzial ność wy cho waw czą
wo bec ła two ści uciecz ki od niej (w do mu re pre zen to wa nej zwłasz cza przez
te le wi zję i pew ne wy daw nic twa), znaj du jąc spo sób na wy peł nie nie cza su...
dzie ci i mło dzie ży”120. stąd „obo wią zek szcze gól nej ochro ny dzie ci i mło -
dzie ży przed „agre sja mi”, któ rym pod le ga ją rów nież ze stro ny środ ków
prze ka zu” i dba nia o to, by ich uży wa nie w ro dzi nie by ło do kład nie re gu -
lo wa ne. tak sa mo ro dzi nie mu si le żeć na ser cu szu ka nie dla wła snych dzie -
ci tak że in nych, zdrow szych roz ry wek, po ży tecz niej szych, kształ tu ją cych
fi zycz nie, mo ral nie i psy chicz nie „dla nada nia war to ści wol ne mu cza so wi
mło dzie ży oraz dla wła ści we go ukie run ko wa nia jej ener gii”121.

z uwa gi na to, że środ ki spo łecz ne go prze ka zu – na rów ni ze szko łą i śro -
do wi skiem – wpły wa ją czę sto i to w znacz nej mie rze na for ma cję dzie ci, ro -
dzi ce, ja ko od bior cy, po win ni sa mi uczest ni czyć w ko rzy sta niu z umia rem,
kry tycz nie, czuj nie i roz trop nie z tych środ ków, a zda jąc so bie spra wę z te -

118 Pa weł Vi, orę dzie na iii świa to wy Dzień środ ków spo łecz ne go Prze ka zu (7 kwiet nia
1969 r.): aas 61 (1969), 455.

119 jan Pa weł ii, orę dzie na świa to wy Dzień środ ków spo łecz ne go Prze ka zu 1980 r. 
(1 ma ja 1980 r.): in se gna men ti di Gio van ni Pa olo ii, iii, 1 (1980), 1042.

120 jan Pa weł ii, orę dzie na świa to wy Dzień środ ków spo łecz ne go Prze ka zu 1981 r.,
5 (10 ma ja 1981 r.): „L’osse rva to re ro ma no” (22 ma ja 1981 r.). 

121 tam że. 
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go, ja ki wpływ wy wie ra ją one na dzie ci, wpa jać w nie za sa dy, po zwa la ją -
ce na ta kie wy kształ ce nie „su mie nia, by spo koj nie i obiek tyw nie wska zy -
wa ło, któ re wśród pro po no wa nych pro gra mów na le ży przy jąć, a któ re
od rzu cić”122. z ta ką sa mą tro ską ro dzi ce bę dą sta ra li się wpły nąć na wy bór
i przy go to wa nie sa mych pro gra mów, utrzy mu jąc – dro gą od po wied nich
ini cja tyw – kon takt z oso ba mi od po wie dzial ny mi na róż nych eta pach pro -
duk cji i prze ka zu, aby upew nić się, że nie bę dą zlek ce wa żo ne lub ce lo wo
dep ta ne te pod sta wo we war to ści ludz kie, któ re wcho dzą w za kres praw dzi -
we go wspól ne go do bra spo łe czeń stwa, lecz prze ciw nie, że bę dą roz po -
wszech nia ne pro gra my zdol ne po ka zać we wła ści wym świe tle pro ble my
ro dzi ny i ich na le ży te roz wią za nie. na ten te mat mój Po przed nik, Pa -
weł Vi pi sał: „Pro du cen ci po win ni znać po trze by ro dzi ny i re spek to wać
je. to wy ma ga od nich nie jed no krot nie wiel kiej od wa gi i za wsze wiel kie -
go po czu cia od po wie dzial no ści. istot nie, mu szą oni uni kać te go wszyst -
kie go, co mo że za szko dzić ist nie niu ro dzi ny, jej trwa ło ści, rów no wa dze
i szczę ściu; wszyst ko, co w te pod sta wo we war to ści ro dzi ny go dzi – ero -
tyzm, prze moc, apo lo gia roz wo dów czy an ty spo łecz nych po staw mło dzie -
ży – jest za ma chem na praw dzi we do bro czło wie ka”123.

i ja sam, przy po dob nej oka zji, pod kre śli łem, że ro dzi ny „po win ny mieć
moż ność li cze nia w znacz nej mie rze na do brą wo lę, uczci wość i po czu cie od -
po wie dzial no ści ze stro ny osób za wo do wo zaj mu ją cych się środ ka mi prze -
ka zu: wy daw ców, pi sa rzy, pro du cen tów, kie row ni ków, dra ma tur gów,
spra woz daw ców, ko men ta to rów i ak to rów”124. Dla te go ko ściół speł nia swój
obo wią zek, je śli sta le po świę ca uwa gę pra cow ni kom tej dzie dzi ny, jed no -
cze śnie za chę ca jąc i po pie ra jąc ka to li ków, któ rzy czu ją się do te go po wo ła -
ni i ma ją od po wied nie da ne, by an ga żo wa li się w tę de li kat ną dzia łal ność.

122 Paweł Vi, orędzie na iii światowy Dzień środków społecznego Przekazu (7 kwietnia
1969 r.): aas 61 (1969), 456. 

123 Paweł Vi, orędzie na iii światowy Dzień środków społecznego Przekazu (7 kwietnia
1969 r.): aas 61 (1969), 456. 

124 jan Paweł ii, orędzie na światowy Dzień środków społecznego Przekazu 1980 r. (1 maja
1980 r.): insegnamenti di Giovanni Paolo ii, iii, 1 (1980), 1044.
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jan pa WeŁ ii, en cy kli ka Re demp tor ho mi nis

13. kie dy po przez do świad cze nia ro sną cej jak by w przy śpie szo nym
tem pie ro dzi ny ludz kiej wpa tru je my się w ta jem ni cę je zu sa chry stu sa, co -
raz ja śniej ro zu mie my, że u pod staw tych wszyst kich dróg, ja ki mi zgod nie
z wiel ką mą dro ścią Pa pie ża Paw ła Vi 17 wi nien kro czyć ko ściół na szych
cza sów, znaj du je się jed na je dy na dro ga; dro ga wy pró bo wa na po przez stu -
le cia, któ ra jest za ra zem dro gą przy szło ści. tę przede wszyst kim dro gę
wska zał nam chry stus Pan, gdy – jak gło si so bór – „on, syn Bo ży, przez
wcie le nie swo je zjed no czył się ja koś z każ dym czło wie kiem”18. ko ściół wi -
dzi więc swo je pod sta wo we za da nie w tym, aby to zjed no cze nie nie ustan -
nie mo gło się urze czy wist niać i od na wiać. ko ściół te mu jed ne mu pra gnie
słu żyć, aże by każ dy czło wiek mógł od na leźć chry stu sa, aby chry stus mógł
z każ dym iść przez ży cie mo cą tej praw dy o czło wie ku i o świe cie, któ ra
za wie ra się w ta jem ni cy wcie le nia i od ku pie nia, mo cą tej mi ło ści, ja ka
z niej pro mie niu je. na tle na ra sta ją cych w dzie jach pro ce sów, któ re w na -
szej epo ce w szcze gól ny spo sób zda ją się owo co wać, w ob rę bie róż nych
sys te mów, świa to po glą dów, ustro jów, je zus chry stus sta je się jak gdy by
na no wo obec ny – wbrew wszyst kim po zo rom je go nie obec no ści, wbrew
wszyst kim ogra ni cze niom in sty tu cjo nal nej obec no ści i dzia łal no ści ko -
ścio ła – je zus chry stus sta je się obec ny mo cą tej praw dy i mi ło ści, któ ra
w nim wy ra zi ła się w je dy nej i nie po wta rzal nej peł ni, cho ciaż je go ży cie
na zie mi by ło krót kie, a dzia łal ność pu blicz na jesz cze o wie le krót sza.

je zus chry stus jest tą za sad ni czą dro gą ko ścio ła. on sam jest na szą dro gą
„do do mu oj ca” (por. j 14,1 nn.). jest też dro gą do każ de go czło wie ka. na tej
dro dze, któ ra pro wa dzi od chry stu sa do czło wie ka, na tej dro dze, na któ rej
chry stus „jed no czy się z każ dym czło wie kiem”, ko ściół nie mo że być przez
ni ko go za trzy ma ny. Do ma ga się te go do cze sne i wiecz ne do bro czło wie ka.
ko ściół ze wzglę du na chry stu sa, z ra cji tej ta jem ni cy, któ ra jest wła snym ży -
ciem ko ścio ła, nie mo że też nie być wraż li wy na wszyst ko, co słu ży praw dzi -
we mu do bru czło wie ka – jak też nie mo że być obo jęt ny na to, co mu za gra ża.
so bór wa ty kań ski ii na wie lu miej scach, wy po wie dział tę pod sta wo wą tro skę
ko ścio ła, aby „ży cie ludz kie na zie mi uczy nić god nym czło wie ka”19 pod każ -
dym wzglę dem, aby czy nić je „co raz bar dziej ludz kim”20. jest to tro ska sa me -
go chry stu sa – Do bre go Pa ste rza wszyst kich lu dzi. w imię tej tro ski – jak
czy ta my w kon sty tu cji pa sto ral nej so bo ru – „ko ściół, któ ry z ra cji swe go za -
da nia i kom pe ten cji w ża den spo sób nie utoż sa mia się ze wspól no tą po li tycz -

17 Por. Paweł Vi, enc. ecclesiam suam: aas 56 (1964) 609 659. 
18 soBÓr watykaŃski ii, konstytucja Gaudium et spes, nr 22: aas 58 (1966), 1042.
19 soBÓr watykaŃski ii, konstytucja Gaudium et spes, nr 91: aas (1966), 1113. 
20 tamże, nr 38: aas 58 (1966), 1056.
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ną, ani nie wią że się z żad nym sys te mem po li tycz nym, jest za ra zem zna kiem
i za bez pie cze niem trans cen dent ne go cha rak te ru oso by ludz kiej”21.

cho dzi więc tu taj o czło wie ka w ca łej je go praw dzie, w peł nym je go
wy mia rze. nie cho dzi o czło wie ka „abs trak cyj ne go”, ale rze czy wi ste go,
o czło wie ka „kon kret ne go”, „hi sto rycz ne go”. cho dzi o czło wie ka „każ de -
go” – każ dy bo wiem jest ogar nię ty ta jem ni cą od ku pie nia, z każ dym chry -
stus w tej ta jem ni cy raz na za wsze się zjed no czył. każ dy czło wiek
przy cho dzi na ten świat, po czy na jąc się w ło nie swej mat ki i ro dząc się
z niej, jest z tej wła śnie ra cji po wie rzo ny tro sce ko ścio ła. tro ska ta do ty -
czy czło wie ka ca łe go, rów no cze śnie jest ona na nim skon cen tro wa -
na w szcze gól ny spo sób. Przed mio tem tej tro ski jest czło wiek w swo jej
je dy nej i nie po wta rzal nej rze czy wi sto ści czło wie czej, w któ rej trwa ni -
czym nie na ru szo ny „ob raz i po do bień stwo” Bo ga sa me go (por. rdz 1,27).
na to wła śnie wska zu je rów nież so bór, gdy mó wiąc o tym po do bień stwie
przy po mi na, że czło wiek jest „je dy nym na zie mi stwo rze niem, któ re go
Bóg chciał dla nie go sa me go”22. czło wiek, tak jak jest „chcia ny” przez
Bo ga, tak jak zo stał przez nie go od wiecz nie „wy bra ny”, po wo ła ny, prze -
zna czo ny do ła ski i do chwa ły – to jest wła śnie czło wiek „każ dy”, naj bar -
dziej „kon kret ny” i naj bar dziej „re al ny”: czło wiek w ca łej peł ni ta jem ni cy,
któ ra sta ła się je go udzia łem w je zu sie chry stu sie, któ ra nie ustan nie sta je
się udzia łem każ de go z tych czte rech mi liar dów lu dzi ży ją cych na na szej
pla ne cie, od chwi li kie dy się po czy na ją pod ser cem mat ki.

Wszyst kie dro gi ko ścio ła pro wa dzą do czło wie ka

14. ko ściół nie mo że od stą pić czło wie ka, któ re go „los” – to zna czy wy -
bra nie i po wo ła nie, na ro dzi ny i śmierć, zba wie nie lub od rzu ce nie – w tak
ści sły i nie ro ze rwal ny spo sób ze spo lo ne są z chry stu sem. a jest to rów no -
cze śnie prze cież każ dy czło wiek na tej pla ne cie – na tej zie mi – któ rą od -
dał stwór ca pierw sze mu czło wie ko wi, męż czyź nie i ko bie cie, mó wiąc:
czyń cie ją so bie pod da ną (por. rdz 1,28). każ dy czło wiek w ca łej tej nie -
po wta rzal nej rze czy wi sto ści by tu i dzia ła nia, świa do mo ści i wo li, su mie -
nia i „ser ca”. czło wiek, któ ry – każ dy z osob na (gdyż jest wła śnie „oso bą”)
– ma swo ją wła sną hi sto rię ży cia, a na de wszyst ko swo je wła sne „dzie je
du szy”. czło wiek, któ ry zgod nie z we wnętrz ną otwar to ścią swe go du cha,
a za ra zem z ty lu i tak róż ny mi po trze ba mi cia ła, swej do cze snej eg zy sten -
cji, te swo je oso bo we dzie je pi sze za wsze po przez roz licz ne wię zi, kon tak -
ty, ukła dy, krę gi spo łecz ne, ja kie łą czą go z in ny mi ludź mi – i to po cząw szy
już od pierw szej chwi li za ist nie nia na zie mi, od chwi li po czę cia i na ro dzin.
czło wiek w ca łej praw dzie swe go ist nie nia i by cia oso bo we go i za ra zem

21 tamże, nr 76: aas 58 (1966), 1099.
22 soBÓr watykaŃski ii, konstytucja Gaudium et spes, nr 24: aas 58 (1966), 1045. 
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„wspól no to we go”, i za ra zem „spo łecz ne go” – w ob rę bie wła snej ro dzi ny,
w ob rę bie ty lu róż nych spo łecz no ści, śro do wisk, w ob rę bie swo je go na ro -
du czy lu du (a mo że jesz cze tyl ko kla nu lub szcze pu), w ob rę bie ca łej ludz -
ko ści – ten czło wiek jest pierw szą dro gą, po któ rej wi nien kro czyć ko ściół
w wy peł nia niu swo je go po słan nic twa, jest pierw szą i pod sta wo wą dro gą
Ko ścio ła, dro gą wy zna czo ną przez sa me go chry stu sa, dro gą, któ ra nie -
odmien nie pro wa dzi przez ta jem ni ce wcie le nia i od ku pie nia.

te go to wła śnie czło wie ka w ca łej praw dzie je go ży cia, je go su mie nia,
w je go nie ustan nie się po twier dza ją cej grzesz no ści, a rów no cze śnie w nie -
ustan nie się ujaw nia ją cej dąż no ści do praw dy, do bra, pięk na, do spra wie -
dli wo ści i mi ło ści, miał przed oczy ma so bór wa ty kań ski ii, gdy ry su jąc
je go sy tu ację w świe cie współ cze snym, od ze wnętrz nych kom po nen tów
tej sy tu acji zstę po wał sta le w im ma nent ną praw dę czło wie czeń stwa:
„w sa mym bo wiem czło wie ku wie le ele men tów zwal cza się na wza jem.
Bę dąc bo wiem stwo rze niem, do świad cza on z jed nej stro ny wie lo ra kich
ogra ni czeń, z dru giej stro ny czu je się nie ogra ni czo ny w swo ich pra gnie -
niach i po wo ła ny do wyż sze go ży cia. Przy cią ga ny wie lu po nę ta mi, mu si
wciąż wy bie rać mię dzy ni mi i wy rze kać się nie któ rych. co wię cej, bę dąc
sła bym i grzesz nym, nie rzad ko czy ni to, cze go nie chce, nie zaś to, co
chciał by czy nić. stąd cier pi roz dar cie w sa mym so bie, z cze go z ko lei ty -
le i tak wiel kich roz dź wię ków ro dzi się w spo łe czeń stwie”23.

ten czło wiek jest dro gą ko ścio ła – dro gą, któ ra pro wa dzi nie ja ko u pod -
sta wy tych wszyst kich dróg, ja ki mi ko ściół kro czyć po wi nien, po nie waż
czło wiek – każ dy bez wy jąt ku – zo stał od ku pio ny przez chry stu sa, po nie -
waż z czło wie kiem – każ dym bez wy jąt ku – chry stus jest w ja kiś spo sób
zjed no czo ny, na wet gdy by czło wiek nie zda wał so bie z te go spra wy:
„chry stus, któ ry za wszyst kich umarł i zmar twych wstał, mo że czło wie ko -
wi przez Du cha swe go udzie lić świa tła i sił, aby zdol ny był od po wie dzieć
naj wyż sze mu swe mu po wo ła niu”24.

Po nie waż więc ten czło wiek jest dro gą ko ścio ła, dro gą je go co dzien ne -
go ży cia i do świad cze nia, po słan nic twa i tru dów – ko ściół na szej epo ki
mu si być wciąż na no wo świa do my je go „sy tu acji” – to zna czy świa do my
rów no cze śnie je go moż li wo ści, któ re wciąż na no wo się ukie run ko wu ją
i w ten spo sób ujaw nia ją. mu si być rów no cze śnie świa do my za gro żeń,
świa do my te go wszyst kie go, co wy da je się być prze ciw ne te mu, aby „ży -
cie ludz kie sta wa ło się co raz bar dziej ludz kie”25, aby wszyst ko, co na to ży -
cie się skła da, od po wia da ło praw dzi wej god no ści czło wie ka; po pro stu
mu si być świa do my wszyst kie go, co jest te mu prze ciw ne.

23 soBÓr watykaŃski ii, konstytucja Gaudium et spes, nr 10: aas 58 (1966), 1032.
24 tamże, aas 58 (1966), 1033.
25 soBÓr watykaŃski ii, konstytucja Gaudium et spes, nr 38: aas 58 (1966) 1056;

Paweł Vi, enc. Populorum progressio, nr 21: aas 59 (1967), 267. 



222 aneksy

cze go lę ka się współ cze sny czło wiek

15. za cho wu jąc prze to w ży wej pa mię ci ob raz, ja ki w spo sób tak bar -
dzo wni kli wy i kom pe tent ny na kre ślił so bór wa ty kań ski ii, po sta ra my się
ob raz ten raz jesz cze do sto so wać do „zna ków cza su”, a tak że do wy mo gów
sy tu acji, któ ra sta le się zmie nia i na ra sta w okre ślo nych kie run kach.

czło wiek dzi siej szy zda je się być sta le za gro żo ny przez to, co jest je -
go wła snym wy two rem, co jest wy ni kiem pra cy je go rąk, a za ra zem
– i bar dziej jesz cze – pra cy je go umy słu, dą żeń je go wo li owo ce tej
wie lo ra kiej dzia łal no ści czło wie ka zbyt ry chło, i w spo sób naj czę ściej
nie prze wi dy wa ny, nie tyl ko i nie ty le pod le ga ją „alie na cji” w tym sen -
sie, że zo sta ją ode bra ne te mu, kto je wy two rzył, ile – przy naj mniej czę -
ścio wo, w ja kimś po chod nym i po śred nim za kre sie skut ków – skie ro wu ją
się prze ciw czło wie ko wi. zo sta ją prze ciw nie mu skie ro wa ne lub mo gą
zo stać skie ro wa ne prze ciw nie mu. na tym zda je się po le gać głów ny roz -
dział dra ma tu współ cze snej ludz kiej eg zy sten cji w jej naj szer szym i naj -
pow szech niej szym wy mia rze. czło wiek co raz bar dziej by tu je w lę ku.
ży je w lę ku, że je go wy two ry – rzecz ja sna nie wszyst kie i nie więk -
szość, ale nie któ re, i to wła śnie te, któ re za wie ra ją w so bie szcze gól ną
mia rę ludz kiej po my sło wo ści i przed się bior czo ści – mo gą zo stać ob ró co -
ne w spo sób ra dy kal ny prze ciw ko czło wie ko wi. mo gą stać się środ ka mi
i na rzę dzia mi ja kie goś wręcz nie wy obra żal ne go sa mo znisz cze nia, wo -
bec któ re go wszyst kie zna ne nam z dzie jów ka ta kli zmy i ka ta stro fy zda -
ją się bled nąć. mu si prze to zro dzić się py ta nie, na ja kiej dro dze owa
da na czło wie ko wi od po cząt ku wła dza, mo cą któ rej miał czy nić zie mię
so bie pod da ną (por. rdz 1,28), ob ra ca się prze ciw ko czło wie ko wi, wy -
wo łu jąc zro zu mia ły stan nie po ko ju, świa do me go czy też pod świa do me -
go lę ku, po czu cie za gro że nia, któ re na róż ne spo so by udzie la się
współ cze snej ro dzi nie ludz kiej i w róż nych po sta ciach się ujaw nia.

Ów stan za gro że nia czło wie ka ze stro ny wy two rów sa me go czło wie ka
ma róż ne kie run ki i róż ne stop nie na si le nia. zda je się, że je ste śmy co raz
bar dziej świa do mi, iż eks plo ata cja zie mi, pla ne ty, na któ rej ży je my, do ma -
ga się ja kie goś ra cjo nal ne go i uczci we go pla no wa nia. rów no cze śnie eks -
plo ata cja ta dla ce lów nie tyl ko prze my sło wych, ale tak że mi litar nych,
nie kon tro lo wa ny wszech stron nym i au ten tycz nie hu ma ni stycz nym pla nem
roz wój tech ni ki, nio są z so bą czę sto za gro że nie na tu ral ne go śro do wi ska
czło wie ka, alie nu je go w sto sun ku do przy ro dy, od ry wa od niej. czło wiek
zda je się czę sto nie do strze gać in nych zna czeń swe go na tu ral ne go śro do -
wi ska, jak tyl ko te, któ re słu żą ce lom do raź ne go uży cia i zu ży cia. tym -
cza sem stwór ca chciał, aby czło wiek ob co wał z przy ro dą ja ko jej ro zum ny
i szla chet ny „pan” i „stróż”, a nie ja ko bez względ ny „eks plo ata tor”.

roz wój tech ni ki oraz na zna czo ny pa no wa niem tech ni ki roz wój cy wi li -
za cji współ cze snej do ma ga się pro por cjo nal ne go roz wo ju mo ral no ści i ety -
ki. tym cza sem ten dru gi zda je się, nie ste ty, wciąż po zo sta wać w ty le. i stąd
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też ów skąd inąd zdu mie wa ją cy po stęp, w któ rym trud no nie do strze gać rów -
nież tych rze czy wi stych zna mion wiel ko ści czło wie ka, ja kie w swych twór -
czych za ląż kach ob ja wi ły się na kar tach księ gi ro dza ju już w opi sie je go
stwo rze nia (por. rdz 1-2), mu si ro dzić wie lo ra kie nie po ko je. nie po kój zaś
do ty czy za sad ni czej i pod sta wo wej spra wy: czy ów po stęp, któ re go au to rem
i spraw cą jest czło wiek, czy ni ży cie ludz kie na zie mi pod każ dym wzglę -
dem „bar dziej ludz kim”, bar dziej „god nym czło wie ka”? nie moż na ży wić
wąt pli wo ści, że pod wie lu wzglę da mi czy ni je ta kim. Py ta nie jed nak, któ -
re upo rczy wie po wra ca, do ty czy te go co naj istot niej sze: czy czło wiek ja ko
czło wiek w kon tek ście te go po stę pu sta je się lep szy, du cho wo doj rzal szy,
bar dziej świa do my god no ści swe go czło wie czeń stwa, bar dziej od po wie -
dzial ny, bar dziej otwar ty na dru gich, zwłasz cza dla po trze bu ją cych, dla słab -
szych, bar dziej go to wy świad czyć i nieść po moc wszyst kim?

jest to py ta nie, któ re mu szą sta wiać so bie chrze ści ja nie wła śnie dla te -
go, że je zus chry stus tak wszech stron nie uwraż li wił ich na spra wę czło -
wie ka. ale py ta nie to mu szą sta wiać so bie rów no cze śnie wszy scy lu dzie,
a zwłasz cza te śro do wi ska i te spo łe czeń stwa, któ re ma ją szcze gól nie ak -
tyw ny udział w pro ce sach współ cze sne go po stę pu. Pa trząc na te pro ce sy
i uczest ni cząc w nich, nie mo że my tyl ko pod da wać się eu fo rii, nie mo że -
my wpa dać w jed no stron ne unie sie nie dla na szych osią gnięć, ale mu si my
wszy scy sta wiać so bie z ca łą rze tel no ścią, obiek ty wi zmem i po czu ciem
mo ral nej od po wie dzial no ści za sad ni cze py ta nia zwią za ne z sy tu acją czło -
wie ka dziś i w dal szej per spek ty wie. czy wszyst kie do tych cza so we i dal -
sze osią gnię cia tech ni ki idą w pa rze z po stę pem ety ki i z du cho wym
po stę pem czło wie ka? czy czło wiek ja ko czło wiek w ich kon tek ście rów -
nież roz wi ja się i po stę pu je na przód, czy też co fa się i de gra du je w swym
czło wie czeń stwie? czy ro śnie w lu dziach, w „świe cie czło wie ka”, któ ry
jest sam w so bie świa tem do bra i zła mo ral ne go, prze wa ga te go pierw sze -
go czy też te go dru gie go? czy w lu dziach, po mię dzy ludź mi, po mię dzy
spo łe czeń stwa mi, na ro da mi, pań stwa mi ro śnie spra wie dli wość, so li dar -
ność, mi łość spo łecz na, po sza no wa nie praw każ de go – za rów no czło wie -
ka, jak na ro du czy lu du – czy też, wręcz prze ciw nie, na ra sta ją ego izmy
róż ne go wy mia ru, cia sne na cjo na li zmy w miej sce au ten tycz nej mi ło ści oj -
czy zny, a wresz cie dą że nie do pa no wa nia nad dru gi mi wbrew ich słusz -
nym pra wom i za słu gom, dą że nie zwłasz cza do te go, aby ca ły roz wój
ma te rial ny, tech nicz no -pro duk cyj ny, wy ko rzy stać dla ce lów wy łącz ne go
pa no wa nia nad dru gi mi, dla ce lów ta kie go czy in ne go im pe ria li zmu?

oto py ta nia za sad ni cze, któ rych nie mo że nie sta wiać ko ściół, po nie waż
w spo sób mniej lub bar dziej wy raź ny sta wia ją so bie te py ta nia mi liar dy lu dzi
ży ją cych we współ cze snym świe cie. te mat roz wo ju i po stę pu nie scho dzi z ust,
tak jak nie scho dzi ze szpalt dzien ni ków i pu bli ka cji we wszyst kich pra wie ję -
zy kach współ cze sne go świa ta. nie za po mi naj my wszak że, iż w tym te ma cie
za wie ra się nie tyl ko twier dze nie i pew ność, za wie ra się w nim rów nież py ta -
nie i nie po kój. to dru gie jest nie mniej waż ne jak pierw sze. od po wia da ono na -
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tu rze ludz kie go po zna nia. jesz cze bar dziej od po wia da pod sta wo wej po trze bie
tro ski czło wie ka o czło wie ka, o sa mo je go czło wie czeń stwo, o przy szłość lu -
dzi na tej zie mi. ko ściół, któ ry jest oży wio ny wia rą escha to lo gicz ną, uwa ża
rów no cze śnie tę tro skę o czło wie ka, o je go czło wie czeń stwo, o przy szłość lu -
dzi na tej zie mi, a więc o kie ru nek ca łe go roz wo ju i po stę pu – za istot ny dla
swe go po słan nic twa, za nie ro ze rwal nie z nim zwią za ny. Po czą tek tej tro ski
ko ściół znaj du je w sa mym je zu sie chry stu sie – jak o tym świad czą ewan ge -
lie – w nim też sta le pra gnie ją roz wi jać, od czy tu jąc sy tu ację czło wie ka
w świe cie współ cze snym we dle naj waż niej szych zna ków na sze go cza su.

po stęp czy za gro że nie?

16. je śli prze to ten nasz czas, czas zbli ża ją ce go się do koń ca dru gie go
ty siąc le cia na szej chrze ści jań skiej ery, ja wi się nam ja ko czas wiel kie go
po stę pu, to rów no cze śnie też ja ko czas wie lo ra kie go za gro że nia czło wie -
ka, o któ rym ko ściół mu si mó wić do wszyst kich lu dzi do brej wo li, o któ -
rym mu si z ni mi wciąż roz ma wiać. sy tu acja bo wiem czło wie ka w świe cie
współ cze snym wy da je się da le ka od obiek tyw nych wy ma gań po rząd ku
mo ral ne go, da le ka od wy ma gań spra wie dli wo ści, atym bar dziej mi ło ści
spo łecz nej. cho dzi tu taj nie o co in ne go, tyl ko wła śnie o to, co zna la zło wy -
raz już w pierw szym orę dziu stwór cy skie ro wa nym do czło wie ka, gdy od -
da wał mu zie mię, by czy nił ją so bie „pod da ną”26. to pier wot ne we zwa nie
zo sta ło po twier dzo ne w ta jem ni cy od ku pie nia przez chry stu sa Pa na, cze -
mu wy raz da je so bór wa ty kań ski ii, po świę ca jąc szcze gól nie pięk ne roz -
dzia ły swe go ma gi ste rium „kró lew sko ści” czło wie ka, to zna czy je go
po wo ła niu do uczest ni cze nia w kró lew skiej mi sji (in mu ne re re ga li) sa me -
go chry stu sa 27. istot ny sens tej „kró lew sko ści”, te go „pa no wa nia” czło -
wie ka w świe cie wi dzial nym, za da nym mu przez sa me go stwór cę, le ży
w pierw szeń stwie ety ki przed tech ni ką, le ży w pry ma cie oso by w sto sun -
ku do rze czy, le ży w pierw szeń stwie du cha wo bec ma te rii.

i dla te go też trze ba grun tow nie śle dzić wszyst kie pro ce sy roz wo ju współ -
cze sne go, trze ba nie ja ko prze świe tlać po szcze gól ne je go eta py pod tym wła -
śnie ką tem wi dze nia. cho dzi o roz wój osób, a nie tyl ko o mno że nie rze czy,
któ ry mi oso by mo gą się po słu gi wać. cho dzi o to, aby – jak to sfor mu ło wał
współ cze sny my śli ciel, a po wtó rzył so bór – nie ty le „wię cej mieć”, ile „bar -
dziej być”28. ist nie je bo wiem bar dzo re al ne i wy czu wal ne już nie bez pie czeń -

26 rdz 1, 28; por. soBÓr watykaŃski ii, konstytucja Gaudium et spes, nr 74. 78: aas 58
(1966), 1095 nn.; 1101 nn.: Dekr. inter mirifica, nr 6: aas 56 (1964), 147.

27 Por. soBÓr watykaŃski ii, konstytucja Lumen gentium, 10. 36: aas 57 (1965),
14 nn.; 41 nn.

28 Por. soBÓr watykaŃski ii, konstytucja Gaudium et spes, 35: aas 58 (1966), 1053;
Paweł Vi, enc. Populorum progressio, 14: aas 59 (1967), 264; Przemówienie do
korpusu dypl. (7 stycznia 1965): aas 57 (1965), 232.
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stwo, że wraz z ol brzy mim po stę pem w opa no wa niu przez czło wie ka świa -
ta rze czy, czło wiek gu bi istot ne wąt ki swe go wśród nich pa no wa nia, na róż -
ne spo so by pod po rząd ko wu je im swo je czło wie czeń stwo, sam sta je się
przed mio tem wie lo ra kiej – cza sem bez po śred nio nie uchwyt nej – ma ni pu la -
cji po przez ca łą or ga ni za cję ży cia zbio ro we go, po przez sys tem pro duk cji,
po przez na cisk środ ków prze ka zu spo łecz ne go. czło wiek nie mo że zre zy -
gno wać z sie bie, ze swo je go wła ści we go miej sca w świe cie wi dzial nym, nie
mo że stać się nie wol ni kiem rze czy, sa mych sto sun ków eko no micz nych, nie -
wol ni kiem pro duk cji, nie wol ni kiem swo ich wła snych wy two rów. cy wi li za -
cja o pro fi lu czy sto ma te ria li stycz nym – z pew no ścią nie raz wbrew
in ten cjom i za ło że niom swych pio nie rów – od da je czło wie ka w ta ką nie wo -
lę. u ko rze nia współ cze snej tro ski o czło wie ka le ży z pew no ścią ta spra wa.
nie cho dzi tu tyl ko o abs trak cyj ną od po wiedź na py ta nie, kim jest czło wiek,
ale o ca ły dy na mizm ży cia i cy wi li za cji, o sens róż nych po czy nań ży cia co -
dzien ne go, a rów no cze śnie za ło żeń wie lu pro gra mów cy wi li za cyj nych, po -
li tycz nych, eko no micz nych, spo łecz nych, ustro jo wych i wie lu in nych.

je śli sy tu ację czło wie ka w świe cie współ cze snym ośmie la my się okre -
ślić ja ko da le ką od obiek tyw nych wy ma gań po rząd ku mo ral ne go, da le ką
od wy ma gań spra wie dli wo ści, a tym bar dziej mi ło ści spo łecz nej – to prze -
ma wia ją za tym do brze zna ne fak ty i po rów na nia, któ re wie lo krot nie już
znaj do wa ły swój od dźwięk na kar tach wy po wie dzi pa pie skich, so bo ro wych,
sy no dal ny ch29. sy tu acja czło wie ka w na szej epo ce nie jest oczy wi ście jed -
no li ta, jest wie lo ra ko zróż ni co wa na. róż ni ce te ma ją swo je przy czy ny hi -
sto rycz ne. ma ją jed nak rów no cze śnie swój po tęż ny wy dźwięk etycz ny.

29 Por. Pius Xii, Przemówienie radiowe z okazji 50 rocznicy enc. rerum novarum wygłoszone
w dniu 1 czerwca 1941: aas 33 (1941), 195 205; Przemówienia radiowe z okazji Bożego
narodzenia 24 grudnia 1941: aas 34 (1942), 10 21; 24 grudnia 1942: aas 35 (1943), 9 24;
24 grudnia 1943: aas 36 (1944), 11 24; 24 grudnia 1944: aas 37 (1945), 10 23; 24 grudnia
1947: aas 40 (1948), 8 16; Przemówienie do kardynałów, 24 grudnia 1945: aas 38 (1946),
15 25; 24 grudnia 1946: aas 39 (1947), 7 17; jan XXiii, enc. Mater et Magistra: aas 53
(1961), 401 464; enc. Pacem in terris aas 55 (1963), 257 304; Paweł Vi, enc. ecclesiam
suam aas 56 (1964), 609 659; Przemówienie do zgromadzenia ogólnego narodów
zjednoczonych, 4 października 1965: aas 57 (1965), 877 885; enc. Populorum progressio:
aas 59 (1967), 257 299; Przemówienie do „campesinos” kolumbijskich, 23 sierpnia 1968:
aas 60 (1968), 619 623; Przemówienie do konf. gen. episk. ameryki łac., 24 sierpnia 1968:
aas 61 (1968), 639 649; Przemówienie na konf. fao, 16 listopada 1970: aas 62 (1970)
830 838; List apost. Octogesima adveniens: aas 63 (1971), 401 441; Przemówienie do
kardynałów, 23 czerwca 1972: aas 64 (1972), 496 505; jan Paweł ii, Przemówienie na
trzeciej konf. gen. episk. ameryki łac., 28 stycznia 1979: aas 71 (1979), 187 nn.;
Przemówienie do indian i do „campesinos” w oaxaca 29 stycznia 1979: aas 71 (1979), 207
nn.; Przemówienie do robotników w guadalajara, 31 stycznia 1979: aas 71 (1979), 221 nn.;
Przemówienie do robotników w monterrey, 31 stycznia 1979: aas 71 (1979), 240 nn.;
soBÓr watykaŃski ii, Dekl. Dignitatis humanae aas 58 (1966), 929 941; konst.
duszpast. o kościele w świecie współczesnym, Gaudium et spes: aas 58 (1966), 1025 1115;
Dokumenty synodu Biskupów, O sprawiedliwości w świecie aas 63 (1971), 923 941. 
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jest prze cież do brze zna ny fakt cy wi li za cji kon sump cyj nej, któ ra ma
swo je źró dło w ja kimś nad mia rze dóbr po trzeb nych dla czło wie ka, dla ca -
łych spo łe czeństw – a cho dzi tu wła śnie o spo łe czeń stwo bo ga te i wy so ko
roz wi nię te – pod czas gdy z dru giej stro ny in ne spo łe czeń stwa, przy naj mniej
sze ro kie ich krę gi, gło du ją, a wie lu co dzien nie umie ra z gło du, z nie do ży -
wie nia. w pa rze z tym idzie ja kieś nad uży cie wol no ści jed nych, co łą czy się
wła śnie z nie kon tro lo wa ną etycz nie po sta wą kon sump cyj ną, przy rów no -
cze snym ogra ni cza niu wol no ści dru gich, tych, któ rzy od czu wa ją do tkli we
bra ki, któ rzy zo sta ją ze pchnię ci w wa run ki nę dzy i upo śle dze nia.

to po wszech nie zna ne po rów na nie i prze ciw sta wie nie, do któ re go od wo -
ły wa li się w swych wy po wie dziach Pa pie że na sze go stu le cia, ostat nio
jan XXiii jak też Pa weł Vi 30, jest jak gdy by gi gan tycz nym roz wi nię ciem bi -
blij nej przy po wie ści o bo ga czu i ła za rzu (por. Łk 16, 19 nn.). roz mia ry zja -
wi ska ka żą my śleć o struk tu rach i me cha ni zmach zwią za nych ze sfe rą
fi nan sów, pie nią dza, pro duk cji i wy mia ny, któ re w opar ciu o róż ne na ci ski
po li tycz ne rzą dzą w świa to wej eko no mii. struk tu ry te i me cha ni zmy oka zu -
ją się jak by nie zdol ne do usu nię cia nie spra wie dli wych ukła dów spo łecz nych
odzie dzi czo nych po prze szło ści i do sta wie nia czo ła na glą cym wy zwa niom
i etycz nym im pe ra ty wom współ cze sno ści. utrzy mu jąc czło wie ka w wy two -
rzo nych przez sie bie na pię ciach, trwo niąc w przy śpie szo nym tem pie ma te rial -
ne i ener ge tycz ne za so by, na ra ża jąc na tu ral ne śro do wi sko geo fi zycz ne,
struk tu ry te po zwa la ją tym sa mym na sta łe po więk sza nie się ob sza rów nę -
dzy i zwią za nej z nią roz pa czy, fru stra cji i roz go ry cze nia 31.

sto imy tu taj wo bec wiel kie go dra ma tu, wo bec któ re go nikt nie mo że
po zo stać obo jęt ny. Pod mio tem, któ ry z jed nej stro ny sta ra się wy do być
mak si mum ko rzy ści – z dru giej stro ny zaś tym, któ ry pła ci ha racz krzywd,
po ni żeń – jest za wsze czło wiek. fakt, że w bli skim są siedz twie upo śle dzo -
nych eg zy stu ją śro do wi ska uprzy wi le jo wa ne, fakt ist nie nia kra jów wy so -
ko roz wi nię tych, któ re w stop niu nad mier nym gro ma dzą do bra, któ rych
bo gac two sta je się nie raz przez nad uży cie przy czy ną róż nych scho rzeń
– dra mat ten jesz cze za ostrza. nie po kój in fla cji i pla ga bez ro bo cia – oto in -
ne jesz cze ob ja wy te go mo ral ne go nie ła du, ja ki za zna cza się w sy tu acji
świa ta współ cze sne go, któ ra prze to do ma ga się roz wią zań od waż nych
i twór czych, zgod nych z au ten tycz ną god no ścią czło wie ka 32.

za da nie to nie jest nie moż li we do re ali za cji. sze ro ko ro zu mia na za sa -
da so li dar no ści mu si tu być na tchnie niem dla sku tecz ne go po szu ki wa nia

30 Por. jan XXiii, enc. Mater et Magistra: aas 53 (1961), 418 nn.; enc. Pacem in terris: aas
55 (1963), 289 nn.; Paweł Vi, enc. Populorum progressio: aas 59 (1967), 257 299.

31 Por. jan Paweł ii, Homilia wygłoszona w santo Domingo (25 stycznia 1979) 3: aas 71
(1979), 157 nn.; Przemówienie do indian i do „campesinos” w oaxaca (29 stycznia 1979) 2.

32  Por. Paweł Vi, List apost. Octogesima adveniens, 42: aas 63 (1971), 431.
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wła ści wych in sty tu cji oraz wła ści wych me cha ni zmów. cho dzi o dzie dzi -
nę wy mia ny, gdzie na le ży się kie ro wać pra wa mi zdro we go tyl ko współ za -
wod nic twa. cho dzi rów nież o płasz czy znę szer sze go i bar dziej
bez po śred nie go po dzia łu bo gactw i wła dzy nad ni mi, aby lu dy za póź nio -
ne w roz wo ju eko no micz nym mo gły nie tyl ko za spo ko ić swe pod sta wo we
po trze by, ale tak że stop nio wo i sku tecz nie się roz wi jać.

Po tej trud nej dro dze, po dro dze ko niecz nych prze kształ ceń struk tur ży -
cia eko no micz ne go, bę dzie moż na po stę po wać na przód tyl ko za ce nę
praw dzi wej prze mia ny umy słów, wo li i serc. za da nie to wy ma ga sta now -
cze go za an ga żo wa nia się po szcze gól nych lu dzi oraz wol nych i so li dar nych
na ro dów. zbyt czę sto my li się wol ność z in stynk tem in dy wi du al ne go czy
zbio ro we go in te re su lub na wet z in stynk tem wal ki i pa no wa nia, nie za leż -
nie od za bar wie nia ide olo gicz ne go, ja kie mu się na da je. jest rze czą oczy -
wi stą, że te in stynk ty ist nie ją i dzia ła ją, jed nak że żad na praw dzi wie ludz ka
eko no mia nie bę dzie moż li wa, je śli nie zo sta ną one uję te, od po wied nio
ukie run ko wa ne i opa no wa ne przez głęb sze si ły, ja kie tkwią w czło wie ku,
przez si ły, któ re sta no wią o praw dzi wej kul tu rze na ro dów. z tych to źró -
deł mu si zro dzić się wy si łek, w któ rym wy ra zi się praw dzi wa wol ność
czło wie ka i któ ry rów nież w dzie dzi nie eko no micz nej po tra fi ją za bez pie -
czyć. sam po stęp eko no micz ny, z tym wszyst kim, co na le ży do je go tyl ko
wła snej pra wi dło wo ści, wi nien sta le być pla no wa ny i re ali zo wa ny w per -
spek ty wie po wszech ne go i so li dar ne go roz wo ju po szcze gól nych lu dzi i na -
ro dów, jak to przy po mniał w spo sób prze ko ny wu ją cy mój Po przed nik
Pa weł Vi w Po pu lo rum pro gres sio. je śli te go za brak nie, wów czas sa ma
ka te go ria „po stę pu eko no micz ne go” sta je się ka te go rią nad rzęd ną, któ ra
swym par ty ku lar nym wy mo gom pod po rząd ko wu je ca ło kształt ludz kiej eg -
zy sten cji – i któ ra du si czło wie ka, dzie li spo łe czeń stwa, by ugrzę znąć
w koń cu we wła snych na pię ciach i prze ro stach.

że pod ję cie tych za dań jest moż li we, o tym świad czą pew ne fak ty i osią -
gnię cia, któ re tu taj trud no szcze gó ło wiej re je stro wać. jed no jest pew ne:
u pod staw tej gi gan tycz nej dzie dzi ny na le ży przy jąć, usta lić i po głę bić po -
czu cie od po wie dzial no ści mo ral nej, któ rą mu si po dej mo wać czło wiek. za -
wsze – czło wiek. Dla nas, chrze ści jan, od po wie dzial ność ta sta je się
szcze gól nie wy ra zi sta, gdy przy po mni my so bie – a sta le trze ba to so bie
przy po mi nać – ob raz są du osta tecz ne go we dle słów chry stu sa, któ re zo -
sta ły za pi sa ne w ewan ge lii św. ma te usza (por. mt 25,31 nn.).

ten escha to lo gicz ny ob raz sta le trze ba „przy kła dać” do dzie jów czło -
wie ka, sta le trze ba czy nić mia rą ludz kich czy nów, jak by pod sta wo wym
kwe stio na riu szem w ra chun ku su mie nia każ de go i wszyst kich. „By łem
głod ny, a nie da li ście mi jeść (...) by łem na gi, a nie przy odzia li ście mnie;
by łem cho ry i w wię zie niu, a nie od wie dzi li ście mnie” (mt 25,42 nn.). sło -
wa te na bie ra ją jesz cze więk szej gro zy, gdy po my śli my, że za miast chle ba
i po mo cy kul tu ral nej – no wym, bu dzą cym się do sa mo dziel ne go ży cia na -
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ro dom czy pań stwom do star cza się nie raz w ob fi to ści no wo cze snej bro ni,
środ ków znisz cze nia, aby słu ży ły w zbroj nych kon flik tach i woj nach, któ -
rych do ma ga się nie ty le obro na ich słusz nych praw, ich su we ren no ści, ile
róż ne go ro dza ju szo wi ni zmy, im pe ria li zmy i neo ko lo nia li zmy. wszy scy
wie my do brze, że ob sza ry nę dzy i gło du, ja kie ist nie ją na na szym glo bie,
mo gły by wkrót ce być „użyź nio ne”, gdy by gi gan tycz ne bu dże ty zbro jeń,
pro duk cji mi li tar nej, któ re słu żą woj nie i znisz cze niu, zo sta ły za mie nio ne
w bu dże ty wy ży wie nia słu żą ce ży ciu.

mo że roz wa ża nie to po zo sta nie czę ścio wo „abs trak cyj ne”. mo że da oka -
zję do oskar ża nia o wi nę jed nej „stro ny” przez dru gą, za po mi na ją cą o swo -
jej wła snej wi nie. mo że też wy wo ła no we oskar że nia pod ad re sem ko ścio ła.
ko ściół, któ ry nie dys po nu je żad ną bro nią, tyl ko bro nią du cha, bro nią sło -
wa i mi ło ści, nie mo że zre zy gno wać z te go na ka zu: „głoś na ukę, na sta waj
w po rę, nie w po rę” (2tm 4,2). i dla te go nie prze sta je pro sić każ dej ze stron,
pro sić wszyst kich w imię Bo ga i w imię czło wie ka: nie za bi jaj cie! nie go -
tuj cie lu dziom znisz cze nia i za gła dy! Po my śl cie o cier pią cych głód i nie do -
lę wa szych bra ciach! sza nuj cie god ność i wol ność każ de go!
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