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Ks. Wadaw GUBALA

NAUCZANIE TEOLOGII MORALNEJ W POLSCE
Na pytanie, jaki jest stan nauczania 

teologii moralnej w Polsce po Soborze 
Watykanskim II, nie mozna odpowie- 
dzied wtaSdwie, nie odpowiadajec na 
pytanie, jakimi podrecznikami dyspo- 
nuje dziS wykladowca teologii moral
nej w Polsce.

Sob6r Watykanski II dal w tym za- 
kresie zasadniczo dwa postulaty: teolo- 
gia moralna w og61e winna byd karmio- 
na „w wiekszej mierze nauke Pisma 
Sw.” (Dekret o formacji kaplariskiej 
Optatam totius, 16) oraz winna odpo- 
wiadad responsorycznej strukturze mo- 
ralnoSd chrzeScijariskiej1. Zalecenia
Soboru wplynely na poszukiwania, ma- 
jece przywr6cid autentyzm chrzeScijan- 
skiej nauce o moralnosci i przyblizyd je 
wspdlczesnemu czlowiekowi. W tym
duchu powstaje nowe propozycje teo- 
log6w, inspirowane nowymi perspekty- 
wami w nauczaniu Magisterium. WSr6d
moralist6w wyrfzniaje sie aktywnoScie 
autorzy niemieccy, jak np. J. Fuchs2, 
F. Bockle3, B. Haring4, francuscy -  J. 
M. Aubert5, czy wloscy -  E. Chiavac-

1 Por. P. D e lh a y e , L ’apport de Vati
can U & la thiologie moral, „Contilium” 1972, 
nr 75, s. 57-64.

2 J. F u ch s, Moral und Moraltheologie 
nach dem Konzil, Vien 1967.3 F. B o ck le , Fundamentalmoral, Mun-
chen 1977.

4 B. H arin g , Moralno&t jest dla ludzi. 
Etyka chrze&cijanskiego personalizmu, tium.
H. Bednarek, Warszawa 1975.

5 J. M. A u b ert, Vivre en chrttien au
X X siicle , Salvator 1977; ten ze , Abrigi de
la moral catholique, Paris 1987.

d 6. W Polsce r6wniez powstaje podre-
czniki uj mu jece teologie moraine w ca-
loSd, a zwlaszcza jej fundamentals
czeSd. Do najobszerniejszych nalezy 
niewetpliwie podrecznik, kt6ry przygo- 
towal ks. prof. Stanislaw Olejnik7. R6- 
wnolegle do niego pracowal niezyjecy 
juz ks. prof. Stanislaw Witek8 i r6w- 
niez w tym samym okresie pod jet prace 
zesp6t teolog6w moralist6w pod kieru- 
nkiem ks. bpa Stanislawa Smolenskie- 
go, przygotowujec jedynie podrecznik 
teologii moralnej fundamentalnej9. 
Osobne miejsce zajmuje podrecznik 
ks. prof. Tadeusza Slipki, nasycony
problematyke i metodologie filozoficz-
ne, wysoko jednak ceniony takze w wy- 
kladzie teologii moralnej10.

Wymienione podreczniki stanowie 
baze, frddlo, z kt6rego moze korzystad 
wykladowca teologii moralnej. Podsta-
wowe funkcje teologii moralnej jest
tworzenie wiedzy etycznej w Swietle

6 E. C h ia v a cc i, Studi di teologia mo
rale , Assisi 1971.

7 Ks. S. O le jn ik , W odpowiedzi na 
dar i powolanie Boze, Warszawa 1979.

8 Ks. S. W itek , Teologia moralna, 1.1, 
Teologia moralna fundamentalna, cz. 1, An- 
tropologia moralna, Lublin 1974; cz. 2, Prak- 
seologia moralna, Lublin 1976.

9 Powolanie chrzefcijanskie. Zarys teolo
gii moralnej, t. I, Istota powolania 
chrzeScijanskiego , pod. red. S. Smoleriskie- 
go, Opole 19761.

10 Ks. T. § 1 i p k o, Zarys etyki ogdlnej, 
Krak6w 19842; te n z e , Zarys etyki szcze- 
gdlowej, cz. 1, Etyka osobowa, cz. 2, Etyka 
spoleczna, Krak6w 1982.
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Objawienia, inaczej mdwi^c, przedsta- 
wianie kryterium prawdy i zasadno€ci 
swoich twierdzen. Na drugim miejscu 
teologia moralna ma tak formutowad i
przedstawiac swoje prawdy, aby mogla 
skutecznie ksztaltowad moraine zycie
jednostek i grup spotecznych11.

Czy teologia moralna wykladana i 
uprawiana w polskich uczelniach i se- 
minariach nad^za za my€l$ soborow  ̂i 
czy mtodzi adepci wiedzy teologiczno- 
moralnej wychodz$ przygotowani do 
podjecia problemdw wsp61czesnego 
gwiata? Spr6bujemy odpowiedzied na 
postawione wyzej pytanie, ukazuj^c za- 
wartoSd treSciow  ̂podrecznik6w teolo
gii moralnej.

1. NAUCZANIE TEOLOGII MORALNEJ
FUNDAMENTALNEJ

Istotnym elementem doskonalenia 
teologii moralnej jest korzystanie z Pis- 
ma £wie tego jako zr6dta dostarczaj$ce- 
go tre$d Objawienia, w tym takze tre£d 
moralny. Ten zwrot do Pisma s wie tego 
stanowi o bogactwie treSci dyscyplin te- 
ologicznych. Moralno3d chrzescij ariska 
staje sie bardziej autentyczna w swej 
„ubiblijnionej” szacie. To „ubiblijnie- 
nie” teologii moralnej poci$ga za sob4 
pewne niebezpieczeristwo. Mozna by je 
nazwad swoistym „biblicyzmem”. Pole
ga on na tym, ze w uzasadnianiu tresci 
norm moralnych rezygnuje sie z argu- 
mentacji SciSle racjonalnej, kt6r̂  po
st uguje sie etyka filozoficzna, na rzecz 
argumentacji ze £r6det Objawionych. 
Zaprzeczeniem tego stanowiska jest 
pokusa swoistego „zracj onalizowania” 
teologii moralnej i odwotywanie sie do 
danych nauk szczeg<5towych jako istot- 
nych w uzasadnianiu norm etycznych.

Autorzy tego stanowiska wychodzg z 
zalozenia, ze nie ma istotnej rdznicy 
miedzy etyk$ uprawian$ przez morali- 
stdw chrzescij ariskich a etyk$ uprawia-
n$ na gruncie refleksji rozumowej, nie- 
zaleznie od tego czy innego wyznania 
wiary. Wydaje sie, ze wyrazem takiego 
ujecia jest podrecznik ks. Witka Teolo
gia moralna. Cat a antropologia tam 
przedstawiona bazuje zdecydowanie na 
danych nauk szczegdtowych, takich jak 
psychologia, socjologia i tym podob- 
nych12. Natomiast podrecznik Powola- 
nie chrze&cijanskie pod redakcji bisku- 
pa Smolenskiego zaniedbuje mozliwoSd
argumentacji rozumowej na rzecz SciSle 
biblijnej. W tej sytuacji wtaSciwe wy
daje sie powr6cenie do wypracowania 
rdwnowagi pomiedzy „racjami rozu- 
mu” i „racjami wiary” . Przy czym nale
zy pokazad, jakie elementy wiary i w 
jaki spos6b powinny wejSd w strukture
i tre£c etyki chrzescij ariskiej.

Nie ulega w t̂pli woSci, ze zbudowa- 
nie autentycznej, chrzescij anskiej kon
cepcji etycznej jest mozliwe przy 
uwzglednieniu wtagciwej antropologii, 
opartej zar6wno na przeslankach filo- 
zoficznych, jak i biblijnych. Chodzi tu
o szczeg61n4 wiedze o czlowieku jako 
osobie stworzonej, odkupionej i uSwie- 
conej w Kosciele. Tak$ niew t̂pliwie
antropologie na uzytek teologii moral
nej daje Ojciec Swiety Jan Pawel II, 
pocz$wszy od pierwszej swojej encykli- 
ki Redemptor hominis, a skonczywszy 
na ostatniej Centesimus annus. Trudno 
sobie dzisiaj wyobrazid wyktad teologii 
moralnej bez uwzglednienia antropolo
gii proponowanej przez Jana Pawla II. 
Na polskim terenie widad rozmaite 
pr6by jej komentowania i opracowy-

11 Por. B. In len d er , Teologia moral- 12 Por. W itek , Teologia moralna fun-
na dzisiaj. Postsp czy regres?, „Studia Theo- damentalna, cz. 1, Antropologia moralna, 
logica Varsaviensia” 28 (1990) nr 2, s. 16, 26. s* 40-178.
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wania13. Natomiast za malo korzysta 
sis z tych opracowaii do wykladu teolo
gii moralnej. M6glby to byd duzy
wklad polskiej mySli teologicznomoral-
nej w odnowq teologii moralnej.

W tym kontekScie sluszne wydajs 
sis propozycje, ktdre stwierdzajs, ze 
samo rozrdznienie dobra i zka moralne
go oraz powinnoSci moralnej jest 
uprzednie w stosunku do Objawienia i 
stanowi podstaws do odczytania w Ob- 
jawieniu moralnego wezwania. Istnieje 
ci$glo£d misdzy ludzkim racjonalnym 
poznaniem powinnoSci moralnej i do
bra moralnego a poznaniem w i^ cego 
charakteru Objawienia. Teologia mo
ralna nie stoi wise przed dylematem 
wyboru misdzy Bibli? a etyk? racjonal- 
n$, ale przed zadaniem wzajemnego 
ich koordy no wania14.

Uznanie zmiennoSci warunk6w zy
cia czlowieka spowodowalo, ze teolo
gia moralna zblizyla sis do rzeczywistej 
sytuacji czlowieka. Jednak wielu auto- 
r6w zachodnich stoi na stanowisku 
skrajnego sytuacjonizmu twierdz^c, ze 
nie istnieje mozliwoSd formulowania 
ocen i norm poza £wiadomo£ci$ pod- 
miotu zaangazowanego w danym dzia- 
laniu. Autorzy ci zakwestionowali mo- 
zliwo§d istnienia norm o wartoSci abso- 
lutnej, tzn. norm wiszscych wszystkich
i zawsze. To spowodowalo, ze wielu 
znanych autordw zblizylo sis mniej lub 
bardziej Swiadomie do etycznego rela- 
tywizmu15.

13 >tRedemptor hominis**. Tekst i komen- 
tarze, Lublin 1982; ,J)ives in misericordia”, 
Tekst i komentarze, Lublin 1983; ,M<zczyznq 
i niewiastQ stworzyl ich”. O Jana Pawla II teo- 
logii ciata, Lublin 1981; ,familiaris consor
tia**. Tekst i komentarze, Lublin 1987.

14 Por. I n l e n d e r ,  art. cyt.,s. 21.
15 Por. J. M i l h a v e n ,  Toward a New 

Catholic Morality, Garden City 1972.

W zwi^zku z tym istotne miejsce w 
nauczaniu teologii moralnej fundamen
ta ls  j zajmuje problem prawa natural- 
nego. W omawianych podrscznikach 
polskich autor6w istnieje wyraina ten- 
dencja do nowego ujmowania tej fun- 
damentalnej problematyki moralnej. 
Tendencja ta przybiera postal idei po- 
wolania w duchu zaproponowanym 
przez Sob6r Watykariski II. Odczyty- 
wanie prawa moralnego w kontekScie 
caloSci zycia chrzeScijariskiego, widzia- 
nego jako realizacja powolania danego 
od Boga, znajduje w tych podrsczni
kach wyraine odniesienie.

Wedlug podrscznika Powolanie 
chrzeScijanskie prawo moraine jest wy- 
razem zobowigzujscego powolania Bo- 
zego, jest imperatywem Bozego planu 
zbawienia. Do jego istoty nalezy to, ze 
zawiera w sobie okreSlon? powinnoSd 
moraln^16. R6wniez dla ks. Olejnika 
prawo jest tym, przez co B6g odslania 
czlowiekowi drogs realizacji powolania 
zyciowego, tzn. ukazuje, jak cziowiek 
powinien posts po wad, ale takze, kim 
powinien byd17. Wszyscy autorzy oma
wianych podrscznik6w uznaj$, ze pra
wo moraine jest prawem zlozonym. 
Podrscznik Powolanie chrzeScijanskie 
m6wi najpierw o prawie wewnstrznym
i zewnstrznym. Do prawa wewnstrzne- 
go zalicza prawo wieczne, prawo natu- 
ralne oraz pozytywne prawo Boskie, a 
do prawa zewnstrznego zalicza takze 
prawo stanowione przez Boga, tzw. 
prawo pozytywne18. Niejasne jest tutaj 
kryterium podzialu na prawo wewns
trzne i zewnstrzne. Ks. Olejnik rozr6z- 
nia w prawie moralnym objawione pra-

16 Por. Powolanie chrzeScijanskie, s. 78
-80.

17 Por. O l e j n i k ,  dz. cyt., s. 142.
18 Por. Powolanie chrze§cijanskie, s. 79.
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wo Chrystusa, prawo moraine porz?d- 
ku stworzenia oraz prawo ludzkie, sta- 
nowione b?d 1 przez wspdlnots koSciel- 
n?, bgdz spoleczno£<5 Swieck?19.

Inne ujscie tego problemu znajdu- 
jemy w podrsczniku ks. Witka. M6wi 
on o rodzajach norm moralnych i wyli- 
cza nastQpuj^ce: prakseologiczne, czyli 
konkretne normy dzialania, jurydycz- 
ne, czyli prawo stanowione, etyczne, 
czyli prawo naturalne, oraz normy reli- 
gijne, czyli pozytywne prawo objawio- 
ne Starego i Nowego Testamentu oraz 
prawo koScielne20. Widad wyrainie, ie 
odnoSnie do koncepcji prawa moralne- 
go, polscy autorzy nawi?zuj? mniej lub 
bardziej do wypracowanych dawniej 
koncepcji tego prawa, szczegdlnie do 
Sw. Tomasza. To, co jednak jest cha- 
rakterystyczne dla ujscia tej problema- 
tyki, to wyraine podkreSlenie jednoSci 
w rdznorodnoSci form, 2rddlem tej je- 
dnoSci jest prawo Chrystusa. Oznacza 
to, ze zardwno prawo naturalne, jak i 
pozytywne prawo ludzkie czerpi? sw? 
ostateczn? moc z prawa Chrystusowego
i ono nadaje im specyficznie chrzesci- 
jariski sens21.

Omawiaj?c problematyks prawa 
moralnego nalezy zwrdcid uwags, ze w
polskich podrQcznikach zostaje takie 
odzwierciedlona dyskusja na temat po-
jscia prawa naturalnego, jak takze 
ukazane jego miejsce w caloSci chrzeS- 
cija risk i e j koncepcji prawa moralnego. 
Ks. Olejnik, podkreslaj^c jedno$6 pra
wa Bozego, jednoczeSnie bardzo wyra- 
inie zaznacza, ze porz?dek zbawczy nie 
pokrywa sis z naturalnym ladem mora- 
lnym. Nie powinno sis wise tych dwdch

19 Por. O le jn ik , dz. cyt.,s. 142-188.
20 W i t e k, Teologia moralna fundamen- 

talna, cz.2, Prakseologia moralna, s. 83-91.
21 Por. Powolanie chrze&cijanskie, s. 82--86.

porz?dkdw utozsamial, a tym samym 
minimalizowal tego, co jest nowe w 
moralnoSci chrzeScijariskiej, przez zby- 
tnie wywyzszanie porz?dku natury22.

Posoborowa teologia moralna pod- 
kreSla, ze spojrzenie na prawo natural
ne winno mic6 charakter personalisty- 
czny. Wi?ze sis to z glsbszym pojmo- 
waniem samej natury czlowieka, czyli 
jego sposobie bycia osob?. St?d ks. 
Olejnik podkreSla, ze prawo naturalne 
ma charakter personalistyczny, gdyz 
jest wyrazem praw i obowi?zkdw czlo
wieka jako osoby23.

Autorzy polscy, rozrdzniaj?c w 
prawie naturalnym elementy zmienne i 
niezmienne, odcinaj? sis zdecydowanie 
od koncepcji prawa naturalnego o 
zmiennej treSci, akcentuj ?c istnienie 
pewnych fundamentalnych, stalych 
wartoSci, ktdre mog? by6 wyraione w 
sformulowaniach uwarunkowanych hi
story cznie i kulturowo. Lad moralny 
wyrazony w prawie naturalnym jest 
obiektywny, powszechnie obowiqzuj?- 
cy i niezmienny24.

Mozna powiedzied, ze tak rozumia- 
ne prawo naturalne bliskie jest koncep
cji tego prawa, wyrazonej w nauczaniu 
Magisterium KoSciola. W instrukeji 
Donum vitae czytamy, ze „naturalne 
prawo moraine wyraza i wskazuje cele, 
uprawnienia i obowi?zki, ktdre opiera- 
j? sis na naturze cielesnej i duchowej 
osoby” . Ts zaS naturs nalezy rozumiei 
jako „rozumny porz?dek, wedlug ktd- 
rego czlowiek jest powotany przez
Stwdrcs do kierowania i regulowania 
swoim zyciem i dzialaniem”25.

22 Por. O le jn ik , dz. cyt., s. 173-175.
23 Tamze, s. 171-173.
24 Tamze, s. 172-173.
25 Instrukcja o szacunku dla rodzqeego 

sit zycia ludzkiego i o godnoici jego przekazy-
wania, Watykan 1987, Wstsp, 3.
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Reasumuj?c mozna powiedziel, ze 

problematyka prawa moralnego, 
przedstawiona w polskich podr^czni- 
kach jest utrzymana raczej w tonie tra- 
dycyjnym, chociaz uwzglsdnia rdwniez 
pozytywne osi?gniscia nowych koncep- 
cji teologicznych. Dotyczy to rdwniez 
innych zagadniefi z zakresu problema
tyki fundamentalnej, takich jak sumie
nie czy grzech. OdnoSnie do problema
tyki grzechu, w polskiej literaturze teo- 
logicznomoralnej pojawila sis prdba 
nowego podzialu grzechdw, id?ca za 
koncepcj? „opcji” fundamentalnej. 
Ten nowy podzial za warty w podrscz- 
niku ks. Witka, obok tradycyjnego ro- 
zr6znienia na grzechy Smiertelne i po- 
wszednie, wprowadza jeszcze kategoris
grzechdw przedmiotowo ciszkich, kt6- 
re mieszcz? sis w kategorii grzechdw
powszednich26. Ten trychotomiczny 
podzial grzechdw (grzech Smiertelny, 
grzech cisiki i grzech powszedni) zo- 
stai zdecydowanie odrzucony przez 
Jana Pawla II w adhortacji Reconcilia- 
tio et poenitentia.

2. NAUCZANIE TEOLOGII MORALNEJ
SZCZEG6LOWEJ

M<5wi?c o nauczaniu teologii 
moralnej szczegdlowej, mamy na mysli 
szereg szczegdlowych problem6w, 
zwi^zanych z zyciem ludzkim. Chodzi o 
szczeg61owe implikacje tych ogdlnych 
idei, przedstawionych w zalozeniach 
fundamentalnych, czyli szczegdlowe 
sposoby realizacji powolania w caloSci 
zycia chrzeScij anskiego z uwzglsdnie- 
niem wielorakich w nim odniesieii mo
ralnych. Te szczegdlowe zobowi^zania
w tradycji etyczno-moralnej koncen- 
trowano wokdl tzw. problemu etyki in-

26 Por. W itek , Teologia moralna fun
damentals, cz. 2, Prakseologia moralna, 
s. 206-211.

dywidualnej i spolecznej. W tym po- 
dziale chodzi o uwzglsdnienie prawdy, 
ze czlowiek moze wystspowad w roli 
podmiotu jako jednostka oraz jako 
wspdlnota. Jako jednostka pozostaje w 
relacji do Boga, czlowieka (siebie i in
nych) oraz do Swiata pozaludzkiego. 
Natomiast jako wspdlnota, oparta na 
pewnych naturalnych podstawach, 
czlowiek tworzy wspdlnots rodziny, 
narodu, zawodow?, paristwow? i mis- 
dzynarodow?. Wszystkie te odniesienia 
rodz? szereg zobowi^zan o charakterze 
moralnym. W oparciu o tak? koncep- 
cjs podzialu mamy podrscznik etyki 
szczegdlowej ks. Slipki27. Nie ulega 
w?tpliwoSci, ze jest to jeden z tych 
podrscznikdw, do kt6rych w Polsce 
czssto sisgaj? wykladowcy teologii mo
ralnej , mimo ze jest to podrscznik ety
ki filozoficznej, a nie teologicznej. 
Dziski swej przejrzystoSci daje dobre 
przygotowanie do rozwazati teologicz
nych.

Obok podrscznika ks. £lipki, jedy- 
nym w tej chwili podrscznikiem teolo
gii moralnej szczegdlowej jest podrscz
nik ks. Olejnika, o ktdrym byla juz 
mowa. Druga czs& tego podrscznika 
zajmuje sis problemami szczegdlowy- 
mi. Jako podstaws podzialu autor 
przyjmuje „narastanie daru Bozego i 
zwi?zanego z nim powolania. Ten dar 
zaczyna sis od chrztu i udzielonych w 
nim czlowiekowi pocz?tk6w zycia Bo
zego w postaci trzech cn6t teologal- 
nych. Rozwija sis on potem w sakra- 
mentach inicjacji chrzeScijariskiej. [...] 
RozjaSniaj? sis implikacje normatywne 
zwi?zanego z darem Bozym powola
nia”28.

27 Ks. S lip k o , Zarys etyki szczegdlo- 
wejy cz. 1, Etyka osobowa, cz. 2, Etyka spole- 
czna.

28 O le jn ik , dz. cyt., s. 262.
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Autor rozwaza rozne krsgi odnie- 

sien, wychodz^c od zycia malzeiiskiego
i rodzinnego, poprzez moralno$d zycia 
paristwowego az do zycia misdzynaro- 
dowego. Niew$tpliwie widzimy tu pr6- 
by oparcia teologii moralnej szczegdto- 
wej, z jednej strony, na sakramental- 
nym wymiarze zycia chrzeScijariskiego, 
a z drugiej strony, na podstawowym za- 
lozeniu o wspdlnotowym powolaniu 
cziowieka.

JeSli chodzi o wyklad w Polsce teo
logii moralnej szczeg61owej, to nalezy 
podkreSlid, ze ogromny wplyw na jej 
uprawianie ma nauczanie Jana Pawta
II. W przeciwienstwie do teologii za
chodniej, w kt6rej teologowie bardzo 
rzadko odwoluj? sis do nauczania Ma
gisterium Kogciol a, teologia polska, w 
tym nade wszystko teologia moralna, 
obficie korzysta z nauki Jana Pawla II. 
Zreszt? wiskszogd dokument6w, napi- 
sanych przez tego Papieza, odnosi sis 
do zagadnien moralnych, w tym przede 
wszystkim do etyki malzenskiej i ro- 
dzinnej oraz etyki spolecznej. Trudno 
sobie dzisiaj wyobrazid wyklad etyki 
malzeiiskiej i rodzinnej, nie odwoiuj^c 
sis do adhortacji Familiar is consortio. 
Mozna powiedzied, ze jest to najpel- 
niejsza katecheza na ten temat. Ogro- 
mnie wiele w ts problematyks wnosz? 
przem6wienia Jana Pawla II zebrane w
dziele pt. Mqzczyznq i niewiastq stwo-
rzyl ich29.

Do problemdw dzfc szczeg61nie dy- 
skutowanych w teologii moralnej nale- 
z? zagadnienia spoleczno-polityczne, 
zwi^zane ze sprawiedliwoSci?, z wojn?
i pokojem, zagadnienia zycia seksual- 
nego, ekologii i bioetyki. Szczeg61nie 
zagadnienia z zakresu medycyny i bio- 
logii stanowi? jeden z najbardziej pas- 
jonuj?cych problem6w naszych cza-

29 Citt& del Vaticano 1986.

s6w. Konieczna jest ocena moralna 
tych dzialari. Tak? ocen? moraln? dzia- 
tari, odnosz$cych sis do powstawania 
zycia ludzkiego, jego trwania i jego 
kofica, zajmuje sis bioetyka. Ks. &lip- 
ko okreSla bioetyks jako dzial etyki
szczeg61owej, „kt6ra ma ustalid oceny i 
normy (reguly) moraine, wazne w dzie- 
dzinie dzial a ii (akt6w) ludzkich, pole- 
gaj ?cych na ingerencji w granicznych 
sytuacjach powstawania zycia, jego 
trwania i Smierci”30. Mozna wise po- 
wiedzied, ze bioetyka obejmuje og61 
zagadnieti zwi^zanych z ingerencji 
cziowieka w pocz^tek zycia, jego trwa-
nie oraz jego Smierd. Literatura odno- 
sz?ca sis do zagadnieti bioetyki jest 
ogromna. Do znaczniejszych pozyeji 
nalez? prace J. Mahoneya, R. Ruff a,
D. Tettamanziego, X. Thevenota, czy 
dzielo zbiorowe Gentechnologie. Chan- 
cen und Risiken. Natomiast z polskich 
autordw trzeba wymienid: S. Komasa 
Wspdlczesne eksperymenty medyczne w 
ocenie etyki katolickief1, ks. T. Slipki 
Granice zycia. Dylematy wspdlczesnej 
bioetyki32, artykuly ks. S. Olejnika, ks.
E. Kowalskiego, ks. W. Gubaly33, ks. 
S. Rosika czy J. Guli.

Etyka seksualna jest t$ dziedzin? 
teologii moralnej, kt6ra w ostatnich

30 Ks. T. S 1 i p k o, Granice zycia. Dyle
maty wspdlczesnej bioetyki, Warszawa 1988, 
s: 16.

31 Czestochowa 1986.
32 Zob. publikacja cytowana w przypisie

30.
33 Zob. ks. S. Ol e jn i k ,  W kr^gu 

moralnoici chrzeicijanskiej, Warszawa 1985, 
s. 247-277; E. Kowalski ,  Ocena moralna 
interwencji biomedycznych dotyczqcych pro- 
cesu przekazywania poczqtkdw zycia ludzkie- 
go, „Collectanea Theologica” 59(1989) z. 4,
s. 45-59; Ks. W. G u b a 1 a, Wspdlczesne dys-
kusje wokdl bioetyki, „Homo Dei” 57(1988) 
s. 128-135.
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trzydziestu latach przezywa okres 
szczeg61nie ostrej dyskusji. Wielu teo- 
log6w zachodnich zakwestionowalo 
tradycyjne normy katolickiej etyki sek- 
sualnej i zaczslo glosi6 moraine dopu- 
szczalno& szeregu dzialati seksual- 
nych, uwazanych za niezgodne z zasa- 
dami chrzeScijariskiej etyki seksualnej. 
Zostal a zakwestionowana nauka Ko$- 
ciola o niegodziwoSci antykoncepcji, 
uznano masturbacjc za czynnoSd bez- 
grzeszn‘4, seksualne stosunki przedmal- 
zeriskie na bazie uczucia zostaly uzna-
ne za moralnie dopuszczalne. Szeroko 
akceptuje sic sztuczn? prokreacji. R6w-
niez teolodzy angielscy, amerykanscy,
a takze wielu moralistfw z Europy Za- 
chodniej wypowiada sic za moraine do-
zwolonoscis stosunkdw homoseksual-
nych34.

W tej sytuacji Nauczycielski Urz^d 
KoSciola w stosownych dokumentach 
przypomnial o moralnej niegodziwoSci 
takich dzialan, jak antykoncepcja, ma-
sturbacja, seksualne stosunki przed- 
malzenskie czy homoseksualizm, nega- 
tywnie ocenil sztuczn? prokreacjc. Jed- 
noczeSnie Ko£ci61 przedstawil pozyty- 
wns naukc o plcio woSci ludzkiej, o od- 
powiedzialnym rodzicielstwie35.

Polscy morali€ci od pocz$tku tzw. 
rewolucji seksualnej stan l̂i na stanowi- 
sku solidamo&i z nauk$ KoSciola. Kla- 
sycznym przykladem jest opracowanie 
Wprowadzenia do encykliki ttHumanae

34 Por. w 7b . S k r z y d l e w s k i  OP, Sy- 
tuacje i perspektywy katolickiej teologii moral
nej, ^Collectanea Theologica” 52(1982) z. 2, 
s. 5-39.

35 P a w e l  VI,  Humanae vitae, Waty- 
kan 1968; Persona humana. Deklaracja Kon
gregacji Doktryny Wiary. Niektdre zagadnie- 
nia etyki seksualnej, w: Posoborowe prawoda- 
wstwo koicielne, Warszawa 1978, t. IX, z. 1, 
s. 161-189; Ja n  P a w e l  11, Familiaris con
sortia, Watykan 1981.

vitae”66, dokonane przez zespdl pol- 
skich moralist6w, jak rfwniez zorgani- 
zowane w Krakowie naukowe sesje, 
poSwiicone problematyce przerywania 
ci^zy37 i antykoncepcji38. Wszystko to 
Swiadczy o podejmowaniu przez pol- 
skich moralist6w trudnych spraw zycia 
ludzkiego. Mozna powiedzie£, ze pol
scy autorzy nie ulegli tendencji do 
ukierunkowania teologii moralnej w 
strong permisywizmu, kt6rego tezy s$ 
dalekie od ducha moralno£ci Chrystu- 
sowej. To wieme trzymanie sic nauki 
Urzidu Nauczycielskiego KoSciola jest 
niew^tpliwie pozytywn? cechs polskich 
moralistdw. Chroni przed niewlaSciwy- 
mi rozstrzygniiciami w dziedzinie mo
ralnej . Z  drugiej jednak strony, ta 
„wiemo&” zabija jakby inwencji w 
dziedzinie szczeg61 owych dyskusji i ar- 
gumentacji. Istnieje potrzeba rzetel- 
nych publikacji naukowych, indywidu- 
alnych lub zbiorowych w podejmowa
niu konstruktywnych dyskusji nauko
wych.

Ten pobiezny z na*tury przegl$d za- 
gadnien z dziedziny teologii moralnej 
szczegdlowej pozwala stwierdzid, ze 
polscy morali&i podejmuj? aktualne 
problemy wspdlczesnego gwiata i stara- 
j4 sic je ocenil w Swietle katolickiej te
ologii moralnej.

POSTULATY
W gwietle przedstawionego obrazu 

polskiej teologii moralnej mozna po- 
stawil nastipuj^ce wnioski.

1. Polska teologia moralna, jaka 
znajdujemy w podr^cznikach czy arty-

36 „Notificationes e Curia Principis Me- 
trpolitae Cracoviensi" 107(1969) nr 1-4.

37 Specjalistyczne aspekty problemu
przerywania ciqzy, Krakdw 1977.

38 Specjalistyczne aspekty problemu anty
koncepcji, Rzym 1980.
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kulach, posiada strukture responsory- 
czn .̂ Wystepuje element biblijny jako 
wezwanie oraz element filozoficzno-te- 
ologiczny jako odpowied^. W wykla- 
dzie swoim unika zasadniczo modnych
i chwytliwych tez, ktdre pozwalaj$ zdo- 
byc latw  ̂ popularnosc, ale na dalsz? 
mete prowadz? czesto do relatywizmu i 
sytuacjonizmu. Przyktadem tutaj moze 
byd zachodni teolog B. Haring, kt6ry w 
swoim Frei in Christus, opieraj^c sie na 
liberalnej koncepcji wolnoSci, korzysta 
przy budowaniu swej teorii moralnej z 
modnych ujed, np. z tak zwanej opcji 
fundamentalnej. Mozna powiedzied, ze 
polska teologia moralna trzyma sie ra
czej tradycyjnych modeli myslowych 
niz, nie zawsze spdjnych wewnetrznie i 
nie wytrzymuj ̂ cych krytyki, nowych i 
nie sprawdzonych koncepcji teologicz- 
nych.

2. Ten swoisty „konserwatyzm” 
polskiej teologii moralnej, opartej na 
tradycyjnej koncepcji prawa naturalne- 
go i wynikaj^cych st$d zadaniach, jest 
zasadniczo jej cech$ pozytywn^. Zjawi- 
skiem dodatnim jest rdwniez wyekspo- 
nowanie miloSci jako podstawowej re
lacji miedzy osobowej. Istoty miloSci 
jest uznanie moralnej wartogci osoby i 
jej czynne potwierdzenie w dzialaniu 
zgodnym z jej nature, czyli wewne- 
trzn$, istotow  ̂struktur^, z jej potrze- 
bami i d$zeniami.

3. Stab$ strong polskiej teologii 
moralnej jest brak pewnej „gwiezogci” 
w ujmowaniu problemdw, odnosz^cych 
sie zar6wno do dziedziny teologii mo
ralnej fundamentalne j , jak i szczeg6to- 
wej. Istniej e w tym swoisty „schema- 
tyzm”. Unikaj$c awangardowych ujed 
w stylu teologii zachodniej, polska teo
logia stala sie bardziej rodzajem ko- 
mentarza do enuncjacji papieskich,

anizeli rozwijaniem i poglebiamem 
problem6w zawartych w nauczaniu 
Magisterium KoSciola. Ponadto brak w 
niej szerszego siegania do fr6det teolo- 
gicznych, tzn. do dziel patrystycznych. 
Brakuje r6wniez w wykladzie nasta- 
wienia na ekumenie. Jest to dzisiaj po- 
stulat centralny wszystkich propozycji 
zachodnich. Nie jest to jednak takie 
proste. Na przyktad w KoSciele prote- 
stanckim koncepcja prawa moralnego 
jest catkowicie odmienna i odpowiada 
zmiennogci norm i zasad moralnych, a 
nawet wrecz te zmiennoSd stymuluje. 
To tylko przyktad na to, ze zamyst eku- 
menicznego prowadzenia wykladu nie 
jest tatwy do zrealizowania.

4. Inny jeszcze postulat pod adre- 
sem polskiej teologii moralnej, to lep- 
sza koordynacja teologii moralnej z 
etykg naturaln$. Obydwie bowiem wy- 
razaja relacje miedzyosobowe. Teolo
gia moralna ujmuje te relacje w pel- 
nym objawionym kontekgcie. Ukazuje 
te relacje takze w sakramentalnej rze
czy wistoSci KoSciota jako wsp<51noty 
os6b. St^d dobre uprawianie teologii 
moralnej zaktada przyjecie wlasciwej 
koncepcji etyki naturalnej. I tutaj sta- 
jemy wobec pytania, jak? etyke wy- 
brad. Odpowiedz wydaje sie prosta: 
taka, kt6ra dobrze sluzy wierze i nie 
powoduje naruszenia depozytu wiary. 
Nie mozna odwotywad sie do takiej 
koncepcji etyki filozoficzne j , ktdra 
chce, aby teologia moralna dostosowa- 
ta rozumienie wiary (Obj a wienie i Tra- 
dycja KoSciol a) do socjologicznie rozu- 
mianego sposobu myglenia i zachowa
nia sie ludzi. Teologia moralna ma, 
strzeg^c depozytu wiary oraz znaj^c 
dzisiejszego czlowieka i jego postepo- 
wanie, zdobyd rozumienie wiary, kt6re 
staloby sie podstaw? wychowawczo-
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-zbawczej dziatalnoSci KoSciol a, nie 
zaS usankcjonowaniem przeciQtnego 
zycia chrzeScijariskiego39.

Etyks, kt6ra daje wlaSciwe rozu
mienie wiary chrzeScijariskiej, jest dzi
siaj etyka personalistyczna. Na polskim 
terenie fundamenty takiej etyki przy- 
gotowal ks. kardynal K. Wojtyla40, 
kt6ry dzisiaj, jako papiez, w oparciu o 
t$ koncepcji daje rozwi^zanie r6znych 
problem6w moralnych. My SI etyczn? 
kardynala Wojtyly kontynuujs jego 
uczniowie, m.in. w Instytucie Jana Pa
wla II Katolickiego Uniwersytetu Lu- 
belskiego. Instytut ten skupia takich 
wybitnych etyk6w, jak ks. T. Styczefi, 
ks. A . Szostek, J. Galkowski, A. Ro- 
dziriski i inni. Byloby rzecz? niezmier- 
nie pozyteczn?, gdy by polscy teologo- 
wie moraliSci nawi^zali blizsz? wsp6l- 
prace z tym Instytutem. Moglyby po-

39 Por. S. K a m p  sk i, Czy filozofia 
stuzy teologii?, „Roczniki Filozoficzne” 33-
-34(1985-1986) z. 2, s. 57-67.

40 K. W o jty la , Osoba iczyn , Krakdw 
1969; te n z e , Milote i odpowiedzialnote, 
Krak6w 1962.

wstad nowe podr^czniki i opracowania 
we wsp6lpracy etyk6w i moralist6w.

5. I jeszcze jedna uwaga. Istnieje 
potrzeba systematyzacji teologii moral
nej w r6znych formach jej dydaktycz- 
nego przekazu. Scisla wsp6tpraca mo-
ralistdw, pastoralist6w i katechet6w 
winna przynieSd post^p w przekazywa- 
niu wzoru zycia chrzeScijariskiego, jaki 
wypracowuje dzisiejsza teologia moral
na. Dlatego potrzebne s$ nowe podre- 
czniki teologii moralnej, kt6re powsta- 
lyby w Scislej wsp61pracy z etykami, 
pastoralistami i katechetami. Chodzi o 
to, aby mtodzi ksi$za byli przy goto wa- 
ni do podej mo wania dialogu i rozwi$- 
zywania problem6w, kt6re przynosi 
wspdlczesna rzeczywistoSd. Trzeba 
umied korzystad z dobrych osisgni^d te
ologii moralnej Zachodu, a jednoczeS- 
nie odrzucad to, co szkodliwe. Potrzeb- 
na jest tutaj konstruktywna krytyka. 
Polska teologia moralna jest w tej do- 
brej sytuacji, ze nie musi korygowad 
bl^dnych koncepcji, moze zatem wy- 
pracowywad nowe uj^cia i dawad wlaS- 
ciwe rozstrzygni^cia w odniesieniu do 
nowych sytuacji i wyzwari.


