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PRZEMIANY I WYZWANIA TEOLOGII MORALNEJ 
U KRESU DRUGIEGO TYSIĄCLECIA CHRZEŚCIJAŃSTWA

Doroczne sympozjum sekcji teolo
gii moralnej Wydziału Teologii KUL, 
zatytułowane „«Stare» i «nowe». Teolo
gia moralna u kresu drugiego tysiącle
cia”, poświęcone było zagadnieniom 
metodologicznym tej dyscypliny nauko
wej ze szczególnym zaakcentowaniem 
jej historycznego rozwoju. Organizato
rzy postawili sobie za zadanie ukazanie 
korzeni współczesnej odnowy i poszuki
wanie podstaw do odpowiedzi na aktu
alne pytania dotyczące moralności.

W ramach spotkania odbywającego 
się w dniach 1 i 2 grudnia 1997 roku 
w auli kard. Stefana Wyszyńskiego 
w KUL wręczono księgę pamiątkową 
wydaną ku czci ks. prof. dra hab. Fran
ciszka Greniuka, którego jubileuszowi 
poświęcona była pierwsza część sym
pozjum. Wręczenie księgi było formą 
pożegnania ks. prof. Greniuka kończą
cego siedemdziesiąt lat życia i odcho
dzącego na emeryturę po czterdziestu 
latach pracy w KUL-u. Księgę pamią
tkową, zredagowaną przez ks. J. Nagór- 
nego i J. Wróbla SCJ, wydało wydawnic
two Redakcja Wydawnictw KUL. Pozy
cja zatytułowana Yeritatem facientes za
wiera biogram naukowy ks. prof. Gre
niuka, bibliografię jego publikacji oraz

artykuły kolegów uniwersyteckich 
i uczniów Profesora.

Przybyłych na spotkanie gości powi
tał kierownik sekcji teologii moralnej 
ks. prof. dr hab. Janusz Nagómy. Uza
sadnił on wybór problematyki sympoz
jum nawiązaniem do dorobku naukowe
go Jubilata oraz ukazał potrzebę wydo
bywania nowych i starych kart ewange
licznej nauki dotyczącej sfery moralno
ści.

Sympozjum otworzył metropolita 
lubelski abp Józef Życiński, Wielki 
Kanclerz KUL. W swoim słowie zwró
cił uwagę na aktualność problematyki 
teologicznomoralnej i podziękował ks. 
prof. Greniukowi za zasługi w naucza
niu i odnowie teologii moralnej w śro
dowisku lubelskim.

Laudację, prezentującą osobowość 
ks. prof. Greniuka, jego sylwetkę na
ukową i osiągnięcia organizacyjne, wy
głosił ks. prof. Nagómy, jego uczeń i na
stępca na stanowisku kierownika sekcji. 
Zasługą ks. prof. Greniuka jest rozwój 
osobowy sekcji i koleżeńska atmosfera 
pracy. Będąc niekwestionowanym auto
rytetem w zakresie znajomości dziejów 
teologii moralnej ks. Greniuk brał 
aktywny udział w wielu zjazdach mora
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listów. Był sekretarzem Sekcji Teolo
gów Moralistów Polskich oraz jej prze
wodniczącym. W swoim przemówieniu 
ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek, pro
rektor KUL, podziękował w imieniu 
władz uczelni ks. Greniukowi za czter
dziestoletni wkład w życie KUL-u, po
przez prowadzenie badań, pracę dyda
ktyczną i posługę organizacyjną. Na
stępnie ks. prof. Szostek wraz z bpem 
Janem Śrutwą wręczyli Jubilatowi księ
gę pamiątkową.

Z kolei odczytano listy gratulacyjne 
ks. abpa Józefa Kowalczyka i ks. kard. 
Józefa Glempa; okolicznościowe prze
mówienia wygłosili też ks. bp J. Śrutwa 
oraz ks. prof. dr hab. Anzelm Weiss, 
dziekan Wydziału Teologii KUL.

Zamykając tę część spotkania za
brał głos ks. prof. Greniuk, dziękując 
wszystkim przedmówcom i licznie ze
branym w auli gościom. Oprócz pracow
ników sekcji, licznych profesorów Wy
działu Teologii KUL oraz alumnów se
minariów lubelskich i księży z archidie
cezji lubelskiej oraz z diecezji zamojsko- 
lubaczowskiej przybyli też moraliści 
z innych ośrodków w Polsce, w których 
uprawiana jest teologia moralna. 
W sympozjum wzięli udział między in
nymi księża profesorowie: S. Olejnik, J. 
Pryszmont, H. Juros, J. Kowalski, H. 
Skorowski, A. Marcol, P. Góralczyk, S. 
Zygarowicz, T. Reroń.

Referat wygłoszony tego dnia po
święcony był zagadnieniu: „Korzenie 
odnowy w teologii moralnej”. Ks. prof. 
dr hab. Alojzy Marcol w bardzo kompe
tentnym przedłożeniu ukazał trendy 
w teologii moralnej na początku XX 
wieku oraz autorów, którzy swoimi pu
blikacjami przyczynili się do wytworze
nia nowego stylu uprawiania teologii 
moralnej. W tej przemianie zaznaczył

się wpływ inspiracji biblijnej i liturgicz
nej, kierujących uwagę moralistów na 
chrystocentryczny charakter życia mo
ralnego.

W drugim dniu obrad jako pierwszy 
wygłosił wykład Jubilat -  ks. prof. F. 
Greniuk. Ukazał on nowe tendencje 
w teologii moralnej w okresie przedso- 
borowym, ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na ogólne idee wyznaczające 
układ treści podręczników. Referat za
tytułowany „Teologia moralna Ciała 
Mistycznego” zaprezentował idee E. 
Merscha, który nawiązując do koncep
cji św. Pawła, analizował rzeczywistość 
Kościoła i zaangażowanie chrześcijan 
w świetle wszczepienia w Chrystusowe 
Ciało Mistyczne.

Kolejny referat, poświęcony głów
nym wyznacznikom odnowy teologii 
moralnej u kresu tysiąclecia, wygłosił 
ks. prof. dr hab. Paweł Góralczyk z Oł- 
tarzewa. W teologii moralnej -  w myśl 
wskazań Dekretu o formacji kapłań
skiej Optatam totus, nr 14 -  można wy
różnić trzy zasady modyfikujące jej spo
sób uprawiania. Ks. prof. Góralczyk ujął 
je w sformułowaniu: principium cogno- 
scendi -  Pismo święte; principium essen- 
di -  żyde w Chrystusie; principium 
agendi -  miłość chrześcijańska. Autor 
skupił się na ukazaniu zasady pozna
wczej w teologii przedstawiając dwie 
tendencje w ujęciu źródła poznania. 
Współczesna dyskusja dotyczy bowiem 
tego, co stanowi pierwsze i podstawowe 
źródło wiedzy moralnej. Etyka teolo
giczna na pierwszym miejscu stawia Ob
jawienie, stwierdzając, że człowieka 
można w pełni poznać w świetle wiary. 
Tak rozumiana etyka dowodzi istotnej 
odrębności treściowej moralności chrze
ścijańskiej w odniesieniu do tak zwanej 
etyki humanistycznej. Z kolei w tenden
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cji określanej mianem „autonome Mo
rał” stwierdza się, że źródłem poznania 
jest ludzki rozum. Zdaniem tych teolo
gów normy Pisma świętego nie mają 
odrębnej specyfiki w stosunku do mo
ralności humanistycznej. Ich specyfika 
ma polegać jedynie na intencjonalności 
nadającej im głębszy sens przez odnie
sienie ich do Boga. Takie rozumienie, 
wyraźnie odrzucone przez Veritatis 
splendor, przyjmują między innymi A. 
Auer, F. Bóckle oraz W. Korf.

Referat ks. dra hab. Ireneusza 
Mroczkowskiego, zatytułowany „Dy
scyplina rozumu i uczciwość serca w po
znaniu teologicznomoralnym”, także 
dotyczył principium cognoscendi. Au
tor ukazał dynamikę przemian mental
ności w zakresie moralności. Dynamika 
ta jest wymuszana przez myślenie zara
żone postmodernizmem odrzucającym 
podstawowe zasady myślenia i działa
nia. Autor referatu wskazał na koniecz
ność zachowania stałych danych opar
tych na Objawieniu, a zarazem liczenia 
się z aktualnym stanem umysłów współ
czesnych ludzi, tak by nawiązać z nimi 
twórczy dialog, w którym próba zrozu
mienia człowieka nie zamieni się w usp
rawiedliwianie słabości i zła.

Problematykę reorientacji teologii 
moralnej w płaszczyźnie moralności 
społecznej ukazał w swoim wystąpieniu 
ks. dr Jerzy Gocko. Przedstawiając hi
storię tej reorientacji wyliczył nazwiska 
jej twórców i tytuły ich prac. Ukazał 
następnie panoramę współczesności, 
która domaga się podejścia interdyscy
plinarnego. Zawsze jednak moralna 
teologia społeczna winna zachować 
swój charakter teologiczny i interpreto
wać wydarzenia życia społecznego 
w świetle doświadczenia Ewangelii i od
czytywania znaków czasu.

Bezpośrednio po tych referatach 
miała miejsce dyskusja panelowa. Roz
począł ją ks. prof. Nagómy prezentacją 
historiozbawczego fundamentu teologii 
moralnej. Mówca wskazał na koniecz
ność ujmowania teologii moralnej 
w perspektywie historii zbawienia, 
gdyż wynika to zarówno ze wskazań De
kretu o formacji kapłańskiej (nr 16), 
wzywającego do powiązania teologii 
z tajemnicą Chrystusa, i jest też drogą 
do właściwego odczytania znaków cza
su, które są przejawem aktualnej inter
wencji Boga w ludzką historię. Ideami 
biblijnymi, ukazującymi i pomagający
mi zrozumieć historiozbawczy chara
kter moralności chrześcijańskiej, są 
idea przymierza zawartego z Izraelem 
oraz Nowe Przymierze w Chrystusie, 
ukazujące prymat „indykatywu zba
wczego” przedstawiającego działanie 
Boga nad imperatywem moralnym skie
rowanym do człowieka.

Ks. prof. dr hab. Seweryn Rosik 
podjął w swoim wystąpieniu problema
tykę etyki sytuacyjnej. Wskazując na 
źródła tego nurtu myślowego, przeja
wiającego się w filozofii, teologii i lite
raturze, przypomniał inspirację filozofii 
egzystencjalistycznej i wpływ teologii 
protestanckiej. Stawiając konkretną sy
tuację etyczną w centrum zainteresowa
nia etyka sytuacyjna odrzuca obiektyw
ne kryterium oparte na naturze człowie
ka i przedmiocie czynu, a zatrzymuje się 
nad subiektywnym przekonaniem pod
miotu, uzależniając od jego sumienia 
ocenę sytuacji etycznej. Mimo braku 
wielu zwolenników opowiadających się 
otwarcie za tak nazwanym nurtem, ety
ka sytuacyjna jest dziś obecna w myśle
niu wielu ludzi odrzucających obiektyw
ne normy moralne.
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Wystąpienie ks. dra Mroczkowskie
go w dyskusji panelowej poświęcone by
ło zagadnieniu odnowy w zakresie sa- 
kramentologii moralnej. Stwierdzając 
niewystarczalność kazuistyki, ks. 
Mroczkowski wyliczył twórców współ
czesnego ujęcia sakramentologii, do 
których należą: O. Casel, K. Rahner, E 
Schillebeeckx oraz R. Schnieder. Nieba
gatelną rolę odegrały w tym zakresie 
dokumenty Soboru Watykańskiego II: 
Konstytucja o liturgii świętej i Konsty
tucja dogmatyczna o Kościele. Sakra
menty są uprzywilejowanym miejscem 
spotkania człowieka z Bogiem i po
przez przeżycie własnej cielesności po
zwalają osobie na odkrywanie wartości 
i sensowności ludzkiej egzystencji. Po
stulatem zgłoszonym przez mówcę było 
dowartościowanie sakramentologii Ja
na Pawła II, która jeszcze nie została 
w pełni wykorzystana. W zakresie odno
wy tej dziedziny wiedzy należy też od
woływać się więcej do bóstwa i człowie
czeństwa Chrystusa.

Tematem krótkiego przedłożenia 
ks. dra Sławomira Nowosada była ety
ka biznesu. Autor wskazał na przemiany 
gospodarki polegające na globalizacji 
procesu produkcji, co domaga się no
wych uregulowań etycznych. Rozwój 
rynku papierów wartościowych, separa
cja własności i zarządzania oraz wzrost 
znaczenia managerów wywołuje ko
nieczność wprowadzenia etyki biznesu 
zabezpieczającej przed amoralizmem, 
brakiem norm i przecenianiem roli rzą
dów. Powstają kodeksy etyczne koncer
nów i korporacji oraz zauważa się 
wzrost zainteresowania tą dziedziną 
wśród autorytetów naukowych i religij
nych. W ostatnich latach powołano do 
życia wiele szkół marketingu i zarządza
nia, w których wykładana jest również

etyka biznesu. W zakresie tej etyki mie
ści się obrona godności człowieka, po
koju i ekologii oraz promocja solidarno
ści ze słabszymi. Obecnie wyróżnia się 
trzy nurty uprawiania tej dyscypliny: 
amerykański, azjatycki i europejski. Mi
mo oparcia na różnych podstawach reli
gijnych dążą one do regulowania moral
nego działań ludzkich w dziedzinie eko
nomii i gospodarki. Warty odnotowania 
jest także dokument Papieskiej Rady do 
Spraw Środków Społecznego Przekazu 
Etyka w reklamie.

W dyskusji po tych wystąpieniach 
jako pierwszy zabrał głos abp Bolesław 
Pylak. Stwierdził, że toczy się obecnie 
walka o prawo natury, które odrzuca 
się w imię indywidualnej wolności sa
mostanowienia. Zarazem człowiek po
zostając na płaszczyźnie etyki natural
nej zamyka się na pomoc Bożą. Etyka 
teologiczna bowiem to nie tylko kwestia 
motywacji i usensowienia wysiłków, ale 
przede wszystkim miłość Boża, która 
działa w człowieku. Natura dopełniona 
przez łaskę staje się zdolna do działania 
na sposób Boży. Personalizm w swojej 
wypaczonej postaci zmierzającej do wy
emancypowania się człowieka od zależ
ności od Boga i prowadzący do antropo- 
centryzmu powoduje wiele zamieszania 
w teologii moralnej. Drogą do jego 
przezwyciężenia jest oparcie się na 
prawdzie o człowieku zakorzenionej 
w Objawieniu chrześcijańskim. Odczy
tywanie Objawienia dokonuje się 
w sposób odrębny w każdym wyznaniu 
chrześcijańskim i dlatego można i trzeba 
mówić o specyfice katolickiej teologii 
moralnej.

W dalszej części dyskusji poruszono 
m.in. problemy aktualnej kondycji teo
logii moralnej w jej zderzeniu z filozofią 
postmodernizmu, oddziaływania w na
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szych czasach etyki sytuacyjnej (czy 
funkcjonuje ona jako zwarty system, 
czy też jest tylko komponentą innych 
prądów umysłowych?) oraz problem 
etyki biznesu, której uprawianie często 
nie wypływa z motywu sumienia, lecz 
z pragmatyzmu bogatych poszukują
cych drogi do ocalenia stanu posiada
nia przed rosnącą nieuczciwością zagra
żającą podstawom życia społecznego.

W podsumowaniu dyskusji i całości 
sympozjum ks. prof. Nagómy jeszcze 
raz przypomniał osobę ks. prof. Greniu- 
ka, którego zakres badań naukowych 
skłonił organizatorów sympozjum do 
zatrzymania się nad „starym” i „no
wym” w teologii moralnej. Pochylenie 
się nad rzeczami starymi jest z jednej 
strony potrzebne do tego, by dostrzec, 
że niektóre z nich są już przestarzałe 
i nie pasują do dzisiejszej rzeczywisto
ści, z drugiej zaś strony refleksja nad 
przeszłością jest koniecznym elemen
tem postępu nauki, która nie może po
wtarzać dawnych błędów, ale też nie 
powinna rezygnować z dokonań po
przednich pokoleń. Tradycja stanie się 
oparciem dla tego, co nowe, o ile zosta

nie przybliżona współczesnemu czło
wiekowi z zachowaniem tego, co było 
dla niej istotne i wartościowe, a zara
zem stanie się zrozumiała dzięki przy
stępnemu i dostosowanemu do percep
cji dzisiejszego odbiorcy sposobowi jej 
przekazania.

Uczestnikom obrad bardzo wyrazi
ście ukazała się potrzeba jasnych wska
zań w zakresie moralności, opartych na 
głębokich analizach filozoficznych 
i znajomości przeszłości oraz współczes
nych trendów w kulturze. Poznanie 
człowieka oparte na dociekaniach nauk 
przyrodniczych i złączone z krytyczną 
refleksją rozumu oświeconego wiarą do
prowadza do odkrycia wołania ludzkie
go serca poszukującego spoczynku 
w Bogu. Na tym tle jako wspaniałe 
osiągnięcie ludzkiej myśli i czytelne 
wskazanie dla ludzkości jawią się doku
menty Jana Pawła II poświęcone pod
stawowym kwestiom moralności. Nale
żą do nich encykliki Veritatis splendor 
i Evangelium vitae, których moralne 
przesłanie było przedmiotem rozważań 
podczas poprzednich dorocznych sym
pozjów sekcji teologii moralnej.




