Jarosław A. Sobkowiak MIC

Współczesny spór o człowieka1
Kiedy Piłat wypowiadał słowa Ecce Homo (J 19,5), stawiaj c przed rozw cieczonym
tłumem um czonego i zdruzgotanego cierpieniem Jezusa, zapewne nie zdawał sobie do ko ca
sprawy z ich wagi. Chciał by mo e wzbudzi lito

tłumu, ocali skaza ca, wyj

trudnej sytuacji bez umywania r k. Jednak stało si

z twarz z

inaczej. Wyra enie to stało si

synonimem innych słów: odmienno , stawanie si , cierpienie, mier a nawet szczególnie
pojmowane nadzieja i ycie.2 Nawi zanie do tych słów nie jest przypadkowe. Otó to
pozornie jednoznaczne ukazanie prawdy o człowieku, w rzeczywisto ci jest wprowadzeniem
w cał tajemnicz zło ono

bytu ludzkiego. Odt d ukazywa człowieka jako „tego oto”,

b dzie oznacza wskazanie na cało
ilo

jej interpretacji.

Spór wi c zdaje si
o prawd i to samo

ludzkiej egzystencji a jednocze nie na niesko czon

3

4

by nie tylko sporem o człowieka opisywanego, ale tak e sporem

tych, którzy człowieka próbuj opisa . Mylnie by jednak s dzi , e to

opisuj cy tworz to samo

opisywanego. Oni j tylko odkrywaj , przy okazji odkrywaj c

swoj własn . Takie spojrzenie na człowieka wymusza jednak pokor opisuj cych, wiadom
ubóstwa własnego opisu wobec prawdy zawartej w człowieku.5 Odt d powiedzie
Człowiek, oznacza zauwa y

Oto

konieczne odniesienie do Innego, który nie tylko opisuje

człowieka jako zewn trzny obserwator, ale interpretuje go jak gdyby z wn trza własnej
1

Szerzej problematyk sporu o człowieka podejmowano w ramach zjazdu Stowarzyszenia Teologów
Moralistów w 2003 roku – Spór o człowieka. Spór o przyszło wiata. Od Bł. Jana XXIII do Jana Pawła II, red.
J. Nagórny, J. Gocko, Lublin 2004.
2

Na bogactwo interpretacyjne słów Piłata wskazuje dobitnie temat konferencji wielkopostnych wygłoszonych w
katedrze Notre-Dame w Pary u w 2006 roku – Voici l’Homme. Conférence Notre-Dame de Paris. Carême 2006,
Parole et Silence, Pary 2006 (poszczególne słowa przywołane w tek cie znajduj rozwini cie w kolejnych
konferencjach zaprezentowanych w ramach przywołanej publikacji).
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Anthr pos mo e oznacza po prostu „istota ludzka” jako nawi zanie do proroctwa Za 6,12 – Ph. Perkins,
Ewangelia według wi tego Jana, w: Katolicki Komentarz Biblijny, red. naukowa wyd. pol. W. Chrostowski,
Vocatio, Warszawa 2001, s. 1169.
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Na te wła nie elementy jako szczególnie istotne w sporze o człowieka zwracał uwag Ks. Janusz Nagórny –
Cywilizacja miło ci wobec współczesnych zagro e cywilizacyjnych, w: Przyszło cywilizacji Zachodu.
Materiały z sympozjum zorganizowanego przez Katedr Filozofii Kultury KUL, Lublin 2003, s. 64.
5

Pisałem o tym szerzej w artykule Ubóstwo narracji wobec tajemnicy bytu ludzkiego, w: J zyk religijny dawniej
i dzi II. Materiały z konferencji, red. S. Mikołajczak, T. W cławski, Pozna 2005.
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egzystencji. Inaczej spór nie zostanie nigdy rozstrzygni ty, gdy nie przyjmuj c Jedyno ci
Innego skazujemy si w interpretacji na wielo

innych, wielo

podyktowan faktem, i

mog opisa tylko zewn trzn prawd człowieka.
Przykładów takich redukcjonistycznych interpretacji w historii dawnej i tej najnowszej
znajdujemy wystarczaj co. Jak zatem spiera si o człowieka, by spór nie przeobraził si w
zjednoczony sił presji głos tłumu, z drugiej za , by nie był to spór niemych obserwatorów, z
których ka dy w ciszy własnej egzystencji niesie te własn prawd o człowieku. Chodzi
zatem o prawd i to samo . I to bynajmniej nie o prawd jako zgodno
badaczy, ale Prawd
to samo

jedyn , drzemi c

w sercu człowieka, Prawd

obserwatorów i
buduj c

ludzk

wyra on w pytaniu: Kim jestem? By jednak odpowied ukazywała prawd o

człowieku, nie mo na wył czy z jej poszukiwa
to samo . Nie mo na te

odrzuca

adnej z relacji stanowi cych ludzk

mo liwo ci znalezienia tej jedynej, dla człowieka

fundamentalnej, która na nowo obdarzy sensem słowa Piłata Ecce Homo.

1. Bli szy kontekst współczesnego sporu o człowieka
Człowiek, b d cy przedmiotem refleksji wielu dyscyplin naukowych, w jednym
punkcie zdaje si

wskazywa

na wspólny mianownik: jest nim alienacja. Mo na j

rozpatrywa na wiele sposobów, generalnie jednak mo na uzna , e ródłem alienacji jest to,
co człowieka w jaki sposób odurza, co zrywa realn wi
człowiekiem, z Bogiem. Podejmuj c problematyk

z rzeczywisto ci , z drugim

alienacji współczesnego człowieka,

Marian Machinek wskazuje na trzy szczególne przestrzenie wyobcowania: człowiek
odciele niony czyli utrata własnego ciała, „homo oeconomicus” czyli mentalno

mrowiska

6

oraz człowiek ezoteryczny czyli utrata boskiego „TY”. Szczególnie wa na wydaje si trzecia
ze wskazanych płaszczyzn, gdy jak zauwa a M. Machinek - omawiaj c jeden z dokumentów
watyka skich7 - gł boka intuicja ka e człowiekowi szuka „Innego”, szuka Boskiego „Ty”,
który mo e wreszcie spełnia ludzk t sknot za pełni uczestnictwa. Tymczasem ezoteryczny
bóg jest bezosobow energi , a uczestnictwo w niej ma tylko jeden cel: ma stanowi podstaw

6
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M. Machinek, Alienacje współczesnego człowieka, w: Spór o człowieka…, dz. cyt., s. 23-36.
Papieska Rada Kultury, Papieska Rada do Spraw Dialogu Mi dzyreligijnego, Jezus Chrystus dawc wody
ycia. Chrze cija ska refleksja na temat New Age.
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do celebracji wi to ci własnego „ja”. Je eli istnieje w ezoteryce osobowy bóg to jest nim
ka dorazowo sam człowiek […].8
Z powy szego rodzi si nast puj cy wniosek: człowiek uwikłany w swoj własn
egzystencj , który zrezygnował z relacji z osobowym Bogiem, jest w najbardziej ałosny
sposób autorem dramatu ludzkiej nadziei. Horyzont jego egzystencji sprowadza si bowiem
wył cznie do tu i teraz. Transcendencja za oznaczałaby jedynie wskrzeszanie pokładów
energii tkwi cych w człowieku, które jednak oddzielone od Stwórcy trac swoj pierwotn
sił . Otwarcie za na Boga sprawia, e Ten, który jest u pocz tku człowieka, rysuje te nowy
horyzont ludzkiej nadziei, która pełny obraz zyskała w Chrystusie. Nowo

ludzkiej nadziei

znajduje zakotwiczenie w fakcie przymierza człowieka z Bogiem. W ten sposób ludzka
egzystencja zyskuje nowy chrystologiczno-eschatologiczny horyzont, na którym powtórne
przyj cie Chrystusa jawi si jako zwie czenie dzieła odkupienia, które dokonało si w czasie
Jego pierwszego przyj cia. Pokazuje to jednocze nie,

e jak w Chrystusie my l

antropologiczna wybiega ku przyszło ci, tak w koncepcjach ezoterycznych i samozbawczych
my l ludzka cofa si ku przeszło ci, ku idealistycznym koncepcjom greckim, według których
– jak zauwa a K.T. Wencel – dusza wyzwolona z wi zów ciała sama zmierza ku
nie miertelno ci.9
W sporze tym nie mogło zabrakn

głosu ks. Janusza Nagórnego. Otó w jego opinii

współczesny kryzys moralny ma swoje niew tpliwe

ródło w fałszywych koncepcjach

człowieka. Wi e on bardzo ci le prawd o człowieku z prawd

wiata pokazuj c, e

zafałszowanie na płaszczy nie antropologicznej rodzi niew tpliwe reperkusje na płaszczy nie
ycia społecznego. Mniej twórczy jest opis odwołuj cy si do postmodernizmu. Czasem
mo na odnie

wra enie,

e poj cie to stanowi jaki magiczny klucz do rozwi zania

wszelkich problemów moralnych współczesno ci. Natomiast cenna i oryginalna jest my l ks.
Nagórnego ukazuj ca zwi zek współczesnego kryzysu człowieka z faktem odrzucenia
religijnego i duchowego wymiaru ycia ludzkiego. Jako swoiste remedium na powy sze
problemy autor proponuje obudzenie głodu prawdy, wiar w to, i prawda istnieje, mo na j
pozna i według niej y , prawd o ludzkiej godno ci i wielko ci nie zapominaj c jednak o

8
M. Machinek, Alienacje współczesnego człowieka, art. cyt., s. 35; por. ten e, Homo esotericus. Uwagi na
marginesie raportu Papieskiej Rady Kultury „Jezus Chrystus dawc wody ywej”, w: Ocali obraz człowieka.
Antropologiczne podstawy moralno ci, red. P. Morciniec, Opole 2003, s. 142-144. Szczególnie wa ne zdaje si
by ukazanie ezoteryki jako szczególnego zagro enia relacji człowieka z Bogiem, z sob samym i ze wiatem.
9

Por. K.T. Wencel, Traktat o człowieku, w: Dogmatyka, t. 5, red. E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski, Warszawa
2007, s. 163.
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drugiej stronie ludzkiej natury: grzechu, a w zwi zku z tym, potrzebie wyzwolenia, wreszcie
cisły zwi zek prawdy i miło ci.10
Nakre lenie panoramy współczesnego sporu o człowieka nie mo e by

jednak

sprowadzone wył cznie do wymiaru negatywnego. W nauczaniu Ko cioła mo na odnale
równie pewne zadatki nadziei. Nale y do nich niew tpliwie nowe spojrzenie na relacj
natura – osoba. Si gaj c do nauczania Jana XXIII szczególnie w odniesieniu do praw
człowieka, mo na zauwa y

cisłe powi zanie praw człowieka z natur czy jej synonimem –

prawem naturalnym. Ma to potwierdzenie w rozumno ci i wolno ci człowieka. Z kolei Jan
Paweł II akcentuje bardziej wymiar osobowy, gdzie podstaw antropologiczn nie jest natura
(rozum i wolno ), lecz łaska (stworzenie i odkupienie).11
Po do

pobie nym - chocia

dla potrzeb niniejszego szkicu wystarczaj cym -

nakre leniu ram współczesnego sporu o człowieka, podejmie si

prób

rekonstrukcji

zasadniczych my li p. Ksi dza Profesora Janusza Nagórnego w tej wła nie kwestii.

2. Wkład Ksi dza Profesora Janusza Nagórnego w dyskusj wokół sporu o człowieka
W refleksji naukowej ks. prof. Janusza Nagórnego niew tpliwie istotn kategori
teologiczn stanowi idea powołania. Niemniej ju w opisie sytuacji współczesnego człowieka
zauwa a on, i nie wystarczy ogólne nakre lenie zewn trznych komponentów sytuacji w
jakiej znajduje si człowiek; potrzeba niew tpliwie prawdy immanentnej o człowieku, która
sprawi, i to wła nie konkretna sytuacja egzystencjalna stanie si czasowym ukonkretnieniem
jego powołania.12 To wła nie w imi ukonkretnienia or dzia Ko cioła skierowanego do
człowieka, wszelk refleksj nad człowiekiem nale ałoby rozpoczyna wła nie od sytuacji
egzystencjalnej, która jest jednocze nie sytuacj

moraln . Dopiero tak rozpoznana

egzystencjalna prawda o człowieku pozwala na otwarcie si osoby na wymiar religijny
egzystencji.13
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J. Nagórny, Ko ciół wobec współczesnych problemów moralnych, w: Profetyczna działalno
słu bie wolno ci, red. F. Mrowiec, Würzburg 1997, s. 73 i 77.

Ko cioła w
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Por. J. Troska, Fundament antropologiczny nauczania społecznego Ko cioła – od „Pacem in terris” do
„Centesimus annus”, w: Spór o człowieka…, dz. cyt., s. 46-52.
12

J. Nagórny, Współczesny człowiek – drog Ko cioła. Refleksje nad nauczaniem Jana Pawła II, „Roczniki
Teologiczne” t. XI, 1993, z. 3., s. 96.
13

Tam e, s. 99-100.
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Zanim jednak odpowie si na jakiekolwiek pytanie dotycz ce ludzkiej egzystencji
nale y zauwa y , i

wyj cie Ko cioła do człowieka przebiega według zasady „łuku

hermeneutycznego”. Oznacza to z jednej strony, e nie mo na głosi or dzia zbawienia bez
otwarcia na konkretne potrzeby człowieka (nawet te najbardziej egzystencjalne), z drugiej za
jedynym zadaniem Ko cioła nie mo e by

działalno

maj ca na celu zabezpieczenie

bie cych ludzkich potrzeb, lecz chodzi przede wszystkim o wpajanie człowiekowi prawdy o
szczególnym darze, jakim jest transcendencja.14 To wła nie Ksi dz Profesor miał na my li
mówi c o potrzebie, czy wr cz konieczno ci antropologii teologicznej w podejmowaniu
refleksji moralnej.15
Raz jeszcze nale ałoby wróci do wspomnianej ju idei powołania i nieodł cznie z ni
zwi zanej idei Przymierza. Jest to o tyle istotne, gdy cz sto pewne idee według których
porz dkowano i organizowano refleksj moraln były wył cznie kategoriami moralnymi.
Powi zanie powołania z ide Przymierza sprawia, i powołanie, które jest darem, jest dla
człowieka nie tylko wezwaniem czekaj cym na realizacj w sferze moralnej, ale jest przede
wszystkim wezwaniem do tworzenia wspólnoty z Bogiem. Ta za sprawia, i kategoria
powołania w kontek cie idei przymierza jest ju nie tylko kategori moraln , ale równie
antropologiczn i teologiczn .16 Godny odnotowania jest fakt, i ta centralna w refleksji ks.
Janusza Nagórnego kategoria (powołania i Przymierza) znajduje potwierdzenie w encyklice
Veritatis splendor Jana Pawła II.17
Wa ne miejsce w teologicznomoralnym dyskursie ks. Janusza Nagórnego zajmuje
problematyka wolno ci. Wi zał j

ci le z prawym sumieniem. To za odnosił do prawa

stanowionego. I znowu w relacji jaka zachodzi pomi dzy porz dkiem moralnym a
porz dkiem prawnym najwa niejszy jest człowiek. Ka da koncepcja prawa stanowionego,
która w jakikolwiek sposób redukowałaby koncepcj człowieka, przestaje obowi zywa w
sumieniu, gdy staje si wtedy wył cznie narz dziem w r kach władzy.18 Mo na postawi
pytanie w czym tkwi ródło tak silnej obrony porz dku moralnego? Otó je li przyj , e
ycie moralne przebiega według porz dku: norma-warto -autorytet, to normy znajduj
14

Ten e, Wyzwania współczesno ci czy wezwanie Chrystusa, w: Profetyczna działalno
11-25.

Ko cioła…, dz. cyt., s.

15

Szerzej pisał o tym w ksi ce Posłannictwo chrze cijan w wiecie, t. 1: wiat i wspólnota, Lublin 1998, s. 3438.
16

Rola wiod cych idei biblijnych w teologii moralnej, w: Veritatem facientes. Ksi ga Pami tkowa ku czci
Ksi dza Profesora Franciszka Greniuka, red. J. Nagórny, J. Wróbel, Lublin 1997, s. 275-277.
17
18

Wystarczy przywoła chocia by takie numery encykliki Veritatis splendor jak VS 12, 23 czy 45.

Porz dek moralny i porz dek prawny w kontek cie ycia społecznego, w: W słu bie prawdzie i miło ci.
Powołanie do wi to ci i apostolstwa, red. P. Góralczyk, F. Mickiewicz, T. Skibi ski, Pallottinum 1998, s. 372n.
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zabezpieczenie w wiecie warto ci. Te za s warto ciami, o ile chroni

ycie. Chroni je za

w taki sposób, e prze ywane w konkretnej ludzkiej egzystencji nadaj jej sens i cel. W ten
sposób potwierdzaj c dane warto ci konkretnymi wyborami moralnymi, jednocze nie
człowiek nadaje swojej egzystencji celowo

i sens.19 Równie wła ciwie poj ta moralno

chrze cija ska nie jest moralno ci nakazów i zakazów (chocia si w nich wyra a), lecz
maj one swój ostateczny sens w obronie okre lonych warto ci. W porz dku stworze t
warto ci najwy sz jest sam człowiek.20
Idea powołania i Przymierza nadaje sens nie tylko samemu człowiekowi, ale równie
przejawom jego działania. W taki wła nie sposób człowiek odczytuje sens swojej pracy, ale
tak e znajduje pełniejsze uzasadnienie czasu wolnego. Jest on bowiem ci le zwi zany z
koncepcj człowieka, która znajduje swoje odzwierciedlenie w biblijnej koncepcji czasu. J.
Nagórny nie zgadza si z rozumieniem czasu wolnego jako bonum superflua, uwa aj c, e
takie jego rozumienie bardzo zaw a sens i istot czasu wolnego. Opowiada si raczej za
integralnym widzeniem ludzkiego

ycia, w którym praca i czas wolny wzajemnie si

dopełniaj . Ta intuicja wydaje si by ci gle bardzo aktualna, gdy nie wystarczy da
człowiekowi czas wolny, ten czas trzeba jeszcze czym wypełni , nada mu sens i znaczenie
– to za mo e uczyni tylko człowiek.21 Szczególnym wyrazem wła ciwie poj tego czasu
wolnego jest wi towanie. Jest ono szersze zakresowo ni

ycie religijne, dotyczy bowiem

człowieka, który otwieraj c si na transcendencj , otwiera si jednocze nie na wi to .
Zwi zek czasu wolnego i czasu wi towania wyra a jeszcze inn zale no , a mianowicie
pokazuje, jak bardzo te dwie koncepcje czasu prze ywanego zale
Powstrzymanie si
Natomiast

od ludzkiej wolno ci.

od pracy w czasie wolnym jest swoistym wyrazem „wolno ci od”.

wi towanie wyra a wła nie aspekt „wolno ci do”, gdzie

wi towanie jest

22

powi zane nie tylko z wolno ci , ale równie z miło ci .
Nie brak te

w refleksji Ksi dza Profesora konkretnych odniesie

do ró nych

poziomów refleksji moralnej, które ostatecznie skupiaj si w człowieku. Przykładem mo e
by wiara i grzech. Otó prawdziwa wiara musi zakłada

cisły zwi zek z prawd , ta za jest

w pierwszym rz dzie prawd o ludzkiej skłonno ci do grzechu. Pomini cie tego aspektu

19
Wychowanie do warto ci moralnych (perspektywa chrze cija ska). Materiały Wydziału Szkolenia
Politycznego Zarz du Głównego Zjednoczenia Chrze cija sko-Narodowego, zeszyt 17, Lublin 1993, s. 13.
20

Ko ciół nakazów i zakazów?, w: Problemy współczesnego Ko cioła, red. M. Rusecki, Lublin 1997, s. 410.

21

Czas wolny w perspektywie teologiczno moralnej, „Roczniki Teologiczne” t. XLVIII (2001) z. 3, s. 139-141.

22

Moralny sens wi towania, „Roczniki Teologiczne” XLIX (2002) z. 3, s. 91-92.
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rodziłoby wiar sprywatyzowan , gdy człowiek nie mo e budowa trwałych podstaw ycia
zarówno osobistego, jak i społecznego bez prawdy o grzechu i potrzebie odkupienia.23
Osobnym zagadnieniem, które ma dzisiaj niew tpliwy wpływ na rozumienie
człowieka i niejednokrotnie przes dza o charakterze sporu jest zagadnienie ludzkiej
płciowo ci. Jest ono bardzo silnie poł czone z ludzk wolno ci . Zdaniem Ksi dza Profesora
Nagórnego zasadnicza transformacja rozumienia płciowo ci nast piła w momencie jej
desakralizacji. Płciowo

została bowiem oderwana od perspektywy wi to ci ycia a stała

si wył cznie spraw ludzkiej wolno ci do tego stopnia, i niektóre rewolucje społeczne
rozpoczynaj si od rewolucji seksualnych a czasem ostatecznie na nich ko cz . Płciowo
trzeba zatem odczytywa bardzo dynamicznie. Nie jest ona bowiem wypadkow pop dów,
lecz jest wpisana w perspektyw

ci le antropologiczn , któr mo na wyrazi nie tylko w

pytaniu kim człowiek jest, ale przede wszystkim kim powinien by , kim powinien si stawa ?24
Płciowo

w integralnej koncepcji osoby zyskuje zupełnie nowe znaczenie, gdy

je li

przyjmuje si , i człowiek w perspektywie personalistycznej (poprzez fakt osoby) przyjmuje
dar, to jeszcze pierwotniejsz form przyj cia daru jest przyj cie m sko ci czy kobieco ci.25
Nale y dopowiedzie , i koncepcja płciowo ci zaproponowana przez J. Nagórnego
nie jest naznaczona ju tak oryginalno ci , jaka towarzyszyła idei Przymierza. Płciowo

jest

tu przedstawiona raczej w formie syntetyzuj cej i porz dkuj cej. Jest swoi cie odtwórcza.
Niemniej nale y zauwa y , i Ksi dzu Profesorowi przy wiecała przede wszystkim troska o
człowieka i to integralnie rozumianego. Chciał zatem mo liwie najbardziej cało ciowo uj
fenomen ludzkiej egzystencji. W partiach za , które wchodziły do swoistej summy teologii
moralnej, nie wahał si z cał pokor i prostot wykorzystywa my l innych autorów, je li
tylko okazywała si pomocna w budowaniu własnego gmachu refleksji moralnej.
Nale ałoby jeszcze chocia pobie nie przywoła niektóre bardzo aktualne w sporze o
człowieka tematy, które ujmował w swojej refleksji naukowej Ksi dz Profesor. Do takich
tematów nale y niew tpliwie problematyka przebaczenia i pojednania. Przebaczenie, którego
oczekuje od nas drugi człowiek nie jest problemem łatwym. Ka de bowiem zranienie
pozostawia lad nie tylko w naszej pami ci na poziomie racjonalnym, ale równie , a mo e
przede wszystkim na poziomie uczu . Oczekiwanie zatem, i człowiek sam z siebie b dzie
zdolny do przebaczenia i wej cia na drog pojednania byłoby wielkim nieporozumieniem.
23

Kwestionowanie wiary chrze cija skiej dzisiaj, „Roczniki Teologiczne” XLI (1994) z. 3, s. 33-34.
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Płciowo ludzka z perspektywy chrze cija skiego personalizmu, w: Płciowo
Przesłanie moralne Ko cioła, red. J. Nagórny, M. Pokrywka, Lublin 2005, s. 28.
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ludzka w kontek cie miło ci.
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Dlatego nasz Autor podkre lał z cał moc , e przebaczenie jest dziełem Bo ej łaski. To
stwierdzenie pozwala lepiej zrozumie bezzasadno

pytania Piotra ile razy przebacza ?,

gdy je li przebaczenie jest dziełem łaski, to bez w tpienia zdolno

do przebaczenia zale y

od stopnia otwarcia si człowieka na dar, gdy ten warunkuje miło , miło

za wyznacza

granice przebaczenia.26 Przebaczenie i pojednanie musz dokonywa si w miło ci, jednak
miło

nie mo e bra w nawias perspektywy prawdy. W przeciwnym razie, nawet gdyby

doszło do pojednania, nie miałoby ono wymiaru trwałego.
Szczególnym przykładem bardzo wyra nie pokazuj cym, i to wła nie człowiek jest
ródłem, podstaw

i celem

ycia społecznego jest refleksja nad problemem wojny

sprawiedliwej. Mówi c o człowieku, nie sposób nie wspomnie
wrze nia 2001 roku. I nawet gdyby przyj

o wydarzeniach z 11

jednoznaczn krytyk aktów terrorystycznych,

gdyby próbowa zrozumie owe nie do ko ca uzasadnione przesuni cie akcentu z prawa do
słusznej obrony na prawo do wojny, pozostaj jednak trzy kwestie, których nie sposób
pomin . Pierwsz z nich jest warto

i nienaruszalno

ludzkiego ycia. Oznaczałoby to w

praktyce, e prawo do słusznej obrony z nara eniem ycia dotyczy tylko sytuacji, w których
ycie innych osób jest nara one. Nie mo na natomiast interpretowa prawa do słusznej
obrony obron innych warto ci, gdy traciłyby one sens podwa aj c fundamentaln warto
ycia. Drug

kwesti

jest relacja do wspólnoty. Otó

nie mo na jednocze nie głosi

indywidualizmu i nieograniczonego prawa do wolno ci, z drugiej za strony dziwi si , i
człowiek nie potrafi

y

w pokoju we wspólnocie. Wreszcie trzecia kwestia ukazuje

problematyk zła w samym człowieku, zła zrodzonego przez grzech. W przypadku wojny
sprawiedliwej jest to szczególnie wyra ne ukazanie społecznego wymiaru zła i grzechu w
człowieku, za które odpowiedzialny jest człowiek. W koncepcji chrze cija skiej moralno ci
chodzi zatem o now form powi za : nie tyle o ł czenie grzechu z mo liwo ci wojny (ju
nie wa ne jak j nazwiemy: sprawiedliwa, prezencyjna), co raczej z mo liwo ci przyj cia
przebaczenia jako daru, który warunkuje wszelkie pojednanie.27
Jako ostatni element refleksji nale ałoby jeszcze podj

cenn w sporze o człowieka

relacj jaka zachodzi pomi dzy cywilizacj miło ci a problemem demograficznym. Otó s to
pozornie dwie ró ne kwestie, maj one jednak wspólny mianownik, którym jest człowiek. W
centrum cywilizacji i kultury stoi człowiek. Wszelkie wi c zagro enia cywilizacji i kultury s
26

Przezwyci y przeszkody na drogach mi dzyludzkiego przebaczenia i pojednania, w: Wezwanie do
pojednania w perspektywie Jubileuszu Roku 2000, red. J. Nagórny, K. Je yna, Lublin 2000, s. 153n.
27

Szerzej refleksj na temat wojny sprawiedliwej mo na znale w artykule Prawo do słusznej obrony, w:
Wojna sprawiedliwa. Przesłanie moralne Ko cioła, red. J. Nagórny, M. Pokrywka, Lublin 2003, szczególnie
strony 65-82.
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ostatecznie zwi zane z zagro eniem człowieka, z kryzysem człowieka w człowieku, z
redukcyjnym podej ciem do prawdy o człowieku.28 Podobnie rzecz ma si z problemem
demograficznym. Mo na go oczywi cie rozwa a

z punktu widzenia wielu dyscyplin

naukowych, ale kiedy stawia si proste pytanie, jakie ma on odniesienie do szeroko poj tego
sporu o człowieka, wtedy odpowied nasuwa si sama: chodzi o zagubienie warto ci ycia
oraz trudny wybór nieosadzonej w prawdzie wolno ci, wybór dotycz cy przyszło ci:
pomi dzy l kiem i nadziej .29 Je li bowiem nie przyjmie si

fundamentalnej prawdy o

człowieku jako stworzeniu i jego zale no ci od Boga, je li nie przyjmie si Chrystusa jako
nadziei ludzko ci, wtedy pozostaje nie tylko nie rozstrzygni ty spór o człowieka, ale podwa y
si sensowno

samego sporu. Komu bowiem potrzebny jest spór, który nie mo e prowadzi

do adnych rozwi za ? Za remedium na brak wiary w człowieka b dzie wiara w Boga, która
wtórnie przywróci wiar w człowieka.
3. Perspektywy współczesnego sporu o człowieka – z l kiem czy z nadziej ?
Po nakre leniu zasadniczych elementów współczesnego sporu o człowieka nale ałoby
postawi pytanie o kierunki rozwoju tego sporu i ewentualne jego owoce. Wydaje si , e
zjazd Stowarzyszenia Moralistów Polskich w 2003 roku okazał si

w tym wzgl dzie

proroczy. Zasygnalizowano bowiem trzy płaszczyzny sporu, które niew tpliwie b d jeszcze
długo obecne w dyskursie antropologicznym. S nimi: płaszczyzna ycia, praw człowieka
oraz twórczo rozwijana opcja na rzecz ubogich. W tych wymiarach jeszcze przez wiele lat
próby syntez teologiczno-moralnych, czy to autorstwa, czy te

pod redakcj

Ksi dza

Profesora Janusza Nagórnego, pozostan aktualne.
Natomiast, aby by

komunikatywnym uczestnikiem szeroko poj tego sporu o

człowieka, teolog moralista b dzie zmuszony do poszukiwania odpowiedzi na pytania
dotycz ce takich płaszczyzn jak cyberprzestrze (dzisiaj problem wspólnoty osadzonej w
miejscu i czasie), cyberkultura (gdzie dzisiaj przekaz i przyjmowanie wytworów kultury
odbywa si jeszcze w sposób tradycyjny, chocia z wykorzystaniem nowych rodków),
cyberantropologia (jako nauka o człowieku relacyjnym, ale swoi cie bezcielesnym).
Co prawda, kiedy pozna si nowy j zyk zjawisk, oka e si , e Chrystus nie przestanie
by ani jedynym zbawicielem, ani tym bardziej nadziej dla człowieka. Pozostaje tylko
28

Cywilizacja miło ci wobec współczesnych zagro e cywilizacyjnych, w: Przyszło
cyt., s. 63.
29

cywilizacji Zachodu, dz.

Kryzys demograficzny kryzysem wiary człowieka w przyszło , „Ethos” 14(2001) nr 3, s. 77-85.
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sprostanie zadaniu usprawiedliwienia naszej nadziei przed wiatem w nowej formie i nowymi
rodkami wyrazu. Ksi dz Profesor Janusz Nagórny pokazał swoim yciem, e potrafił znale
wła ciwe miejsce i czas, aby by w samym sercu sporu o człowieka. Pozostaje tylko yczy
wszystkim teologom paraj cym si moralno ci , by my potrafili opu ci Mistrza, jakiego
pami tamy, by uda si na poszukiwanie prawdy o człowieku, gdzie ju mo e nie zawsze
pomog argumenty i j zyk Ksi dza Profesora, ale niew tpliwie inspiracj b dzie jego zamysł,
aby by tam gdzie jest Ko ciół i gdzie jest człowiek, który jest pierwsz drog Ko cioła.

