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Kierunki poszukiwań teologii moralnej po Soborze Watykańskim II
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W zamyśle Soboru Watykańskiego II teologia moralna miała stać się bardziej egzy-
stencjalna, historyczna, teologiczna i uwrażliwiona na historię życia ludzi w per-
spektywie historii Zbawienia. Główne kierunki teologii moralnej zakładają ciągłą 
wrażliwość na dokonujące się po Soborze zmiany kulturowe.

Prace socjologów, wśród nich Marcela GAUCHETA1 już od dawna wyróżniły cha-
rakterystyczne cechy zachodniej współczesności: indywidualizm, pluralizm kultu-
rowy i religijny, pluralizm etyczny w odniesieniu do norm i systemów prawnych, a  
zarazem zeświecczenie, relatywizm i rozpad instytucji religijnych. Ojcowie Soboro-
wi spostrzegli te cechy współczesności, ale umieścili je w odniesieniu do stabil -
nych  form  historycznych  instytucji  lat  60.:  samej  instytucji  Kościoła  i  wielkich 
struktur  normatywnych zachodniego humanizmu na poziomie  rodzinnym,  spo-
łecznym i politycznym. Od lat 70. te tradycyjne struktury przechodzą ogólny kry-
zys przekazu pokoleniowego, co utrudnia kształtowanie się dojrzałych podmio-
tów.  Absolutyzacja  podmiotu  wiąże  się  ambiwalentnie  z  centralizacją  własnej 
świadomości, ale także z dezorientacją wobec szybkich, złożonych a nawet groź-
nych przemian kulturowych (globalizacja, wojna, stan środowiska). Stąd współcze-
sne poszukiwanie sensu, tożsamości, samorealizacji, autonomii i odpowiedzialno-
ści, a zatem „dobrego życia” na poziomie osobistym i społecznym. Współczesna 
troska o „życie wspólne” jest świeckim odpowiednikiem zamysłu konstytucji Gau-
dium et Spes, która we wprowadzeniu mówi o „ustanowieniu powszechnego bra-
terstwa”. Takie jest wielopostaciowe zadanie współczesnych kierunków teologii 
moralnej. To oznacza że interpretacja Gaudium et Spes pozostaje ciągle zadaniem 

1 Marcel  GAUCHET,  Un  monde  désenchanté?,  Paris  :  Editions  de  l'Atelier,  2004.  Zob. 
analizę kontekstu kulturalnego i instytucjonalnego w EVEQUES de FRANCE, Proposer la foi  
dans la société actuelle, Cerf, 1996, pp. 20-25. Et : P.BACQ, C.THEOBALD (dir.), Une nou-
velle chance pour l'Evangile. Vers une pastorale d'engendrement. Bruxelles : Lumen vitae, 
2004, pp. 61-64.

aktualnym, jeśli współczesna teologia moralna chce utrzymać się na poziomie na-
uczania soborowego. Jak rozumieć  Gaudium et Spes i  cały Sobór we współcze-
snym kontekście społecznym, kościelnym i teologicznym, by wywierał wpływ na 
etykę teologiczną?”2.

Co to jest dobra decyzja moralna? Co to jest rozumowanie moralne? Jaka po-
winna być metodologia oceny moralnej?

(…) Na rozwoju teologii moralnej po Soborze Watykańskim II zaważyły ożywione 
dyskusje wywołane encykliką Humanae vitae. W dyskusjach tych poruszono wiele 
problemów moralnych dotyczących metodologii osądu moralnego, a szczególnie 
dokonywania osądu moralnego w sytuacji konfliktu pomiędzy wieloma wartościa-
mi. Czy istnieją absolutne normy moralne, to znaczy czy istnieją czyny wewnętrz-
nie złe, których żadna okoliczność nie może usprawiedliwić? Jaka powinna być od-
powiedź na nauczanie Magisterium autentyczne ale nie nieomylne? To na tych 
problemach skupią się dwa przeciwstawne nurty teologii moralnej: proporcjona-
lizm i deontologizm.3

Debata skupiła się na zagadnieniu: za jakie zło jesteśmy odpowiedzialni? Kiedy i w 
jakim stopniu jesteśmy usprawiedliwieni, mimo że wywołaliśmy zło ontyczne lub 

2 G.  JOBIN,  "Gaudium  et  spes  dans  le  monde  'vécu'  de  ce  temps  :  réflexions  
épistémologiques sur l'herméneutique de la constitution pastorale" in P. BORDEYNE et L.  
VILLEMIN (dir.), Vatican II et la théologie, Paris : Cerf, 2006, p. 178.
3 Bardzo dobre streszczenie dyskusji między proporcjonalistami a deontologistami zawiera 
Olivier de DINECHIN, in Dictionnaire d'éthique et de philosophie morale, CANTO-SPERBER 
M. (dir.), artykuł "Catholicisme contemporain : la réflexion morale dans le catholicisme 
contemporain", Paris : PUF, 2004 (4e édition), p. 275 ; oraz Geneviève MÉDEVIELLE, Le 
bien et le mal. Paris : Editions de l'Atelier, 2004, pp 163-164. Reprezentanci nurtu proporc-
jonalistycznego : w USA : Richard McCORMICK, "Ambiguity in Moral Choice", in Doing Evil  
to Achieve Good, R. Mc CORMICK and Paul RAMSEY (eds), Loyola University Press, Chica-
go, Illinois, 1978, pp 7-53. Tytuł książki I tytuł artykułu trafnie oddają problemy, przed któ-
rymi stoją proporcjonaliści. A w Europie : Louis JANSSENS, "Ontic Evil and Moral Evil", Lo -
uvain Studies, 4, 1972, pp 115-156. Głównym przedstawicielem deontologistów jest ame-
rykański filozof, który został teologiem, G. GRISEZ, zob. zwłaszcza zbiór artykułów The Way 
of the Lord Jesus, Vol. 1 : Christian Moral Principles, Franciscan Herold Press, Chicago,  
1983.
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przed-moralne, bądź też pozwoliliśmy na nie? Proporcjonaliści przywołają zasadę 
podwójnego skutku w kazuistyce kładąc nacisk na jeden z warunków tej zasady, a 
mianowicie  wymaganie  proporcjonalnej  racji.  Można  dopuścić  jakieś  zło  jako 
uboczny skutek działania, jeśli powód jest proporcjonalny do danego czynu. Ma to 
miejsce wówczas, gdy czyn jest proporcjonalny do wartości której broni. Dla pro-
porcjonalizmu, celowość czynu odgrywa rolę istotną. Stąd bierze się waga oceny 
dobrych i złych skutków działania. Nurt proporcjonalistyczny (albo reformatorski) 
napotyka na sprzeciw nurtu posługującego się metodologią deontologiczną. De-
ontologiści  kładą nacisk na powszechne zasady moralne i na konkretne normy 
moralne obowiązujące zawsze i wszędzie niezależnie od kontekstu. Przyznają, że 
zło jest dopuszczalne, jeśli wypływa pośrednio z wyboru moralnego, jeśli nie doty-
czy przedmiotu wyboru i jeśli nie należy do samej decyzji.

Każdy z tych punktów podkreśla ważny wymiar moralności. Proporcjonaliści zwra-
cają uwagę na aspekt subiektywny, a deontologiści - na obiektywy aspekt norm 
moralnych. Pozostaje pytanie: W jakim stopniu podmiot powinien wziąć pod uwa-
gę przewidywalne skutki krótko- i długofalowe, indywidualne i społeczne, by oce-
nić czyn, który jest przedmiotem wyboru moralnego.

W każdym razie nasza dyskusja ogranicza się do kazuistyki. Proporcjonalizm, wy-
czulony na stworzenie teologii moralnej dostosowanej do naszych czasów, wziął 
pod uwagę złożone sytuacje współczesne i współczesne rozumienie podmiotowo-
ści. Ale ogniskując ocenę moralną na proporcji pomiędzy celem a środkami działa-
nia podmiotu, zatrzymał się na ocenie czynu zewnętrznego. Podmiot zastanawia 
się nad swoim działaniem moralnym, podobnie jak w kazuistyce, w oparciu o nor-
my moralne i szuka odpowiedzi na pytanie „Co mam czynić?” Tymczasem życie 
chrześcijańskie nie polega tylko na przestrzeganiu norm moralnych. 

Ten pierwszy teren poszukiwań w dziedzinie metodologii oceny moralnej nie bie-
rze pod uwagę perspektyw otwartych przez Sobór Watykański II w dziedzinie teo-
logicznej antropologii moralności.

Tym niemniej złożoność współczesnych sytuacji, zwłaszcza tych, które są przed-
miotem rozważań komitetów etycznych, domaga się uwzględnienia kazuistyki, a 
szczególnie pojęcia proporcjonalnej racji, jak to podkreśla amerykański teolog Ri-
chard A. McCORMICK. Patrick VERSPIEREN, teolog moralista, specjalista w dziedzi-
nie  bioetyki,  podkreśla  użyteczność  tego  narzędzia  w  konkretnych  sytuacjach 
praktyki medycznej.4

W 1993 r. Jan Paweł II ogłosił encyklikę Veritatis Splendor. Jej drugi rozdział nosi 
tytuł „Kościół wobec niektórych tendencji współczesnej teologii moralnej”. Zawie-
ra on negatywną ocenę teleologicznych teorii moralnych, takich jak proporcjona-
lizm i konsekwencjalizm. 

Tekst podkreśla,  że ocena skutków czynu nie wystarczy do określenia wartości 
moralnej danego wyboru. Ponadto proporcjonalizm może być uważany jako pod-
ważający  istnienie  czynów  wewnętrznie  złych,  które  we  wszystkich  okoliczno-
ściach i we wszystkich kulturach pozostają w sprzeczności z wartościami moralny-
mi wskazanymi przez rozum i przez Objawienie.

Jak i dlaczego odwoływać się do Pisma świętego w teologii moralnej?

Sobór Watykański II dwukrotnie zwrócił uwagę na wagę korzystania z Pisma św. w 
prowadzeniu refleksji teologicznej: „Niech przeto studium Pisma św. będzie jakby 
duszą teologii świętej” (Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym  Dei Ver-
bum, n. 24) i „Naukowy wykład [teologii moralnej winien być] karmiony w więk-
szej mierze nauką Pisma świętego” (Dekret o formacji kapłańskiej n. 16). Jak wi-
dzieliśmy powyżej, siła tego akcentu wynika z odnowy biblijnej poprzedzającej So-
bór, podczas gdy w historii odniesienie do Pisma św. w moralności ograniczało się  
do Dekalogu. Ale jak rozumieć to, że Pismo św. ma się stać pokarmem dla teologii  
moralnej? Czy chodzi o wyliczenie norm moralnych, których należy przestrzegać? 
Czy raczej o zaproponowanie jakiegoś stylu życia? A może tylko o ogólną zachętę 
do życia moralnego? Wchodzą tu w grę kwestie metodologiczne: jak pogodzić tek-

4 18. Zob. np. "L'embryon et l'enfant de l'éprouvette" in Présence de l'Eglise aux débats  
bioéthiques, Médiasèvres, 2002, pp 73-92, ici p. 78.
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sty powstałe w warunkach społecznych i kulturowych oddalonych od naszych cza-
sów ze współczesnymi pytaniami etycznymi? Jak posługiwać się Pismem św. w na-
szym dzisiejszym życiu moralnym?

W r. 1971 głos w dyskusji zabrał amerykański moralista Charles CURRAN SJ. W ar-
tykule  tyleż  naukowym  co  pedagogicznym  wyłożył  kwestie  metodologiczne5. 
Zwrócił uwagę na podwójne ryzyko związane z korzystaniem z Pisma św. teologii  
moralnej:

• Ryzyko posługiwania się tekstami biblijnymi jako dowodami w argumenta-
cji moralnej. Tekst biblijny jest wówczas wyrwany z kontekstu i działa jako 
argument z autorytetu.

• Ryzyko uprzywilejowanego traktowania jednego tematu albo jednej księgi 
("kanon w kanonie") przy lekceważeniu pluralizmu etycznego Pisma św.

Wynika stąd, zdaniem CURRANA, potrzeba hermeneutyki Pisma św., by nie uży-
wać go na sposób ahistoryczny, a także konieczność krytycznej oceny naszych wła-
snych założeń i przed-rozumienia tekstu, czy to w dziedzinie dogmatycznej, spo-
łecznej, kulturalnej czy egzystencjalnej6.  Mówiąc o wkładzie teologii biblijnej do 
moralności  CURRAN  opiera  się  na  Tradycji  i  przypomina,  że  Ojcowie  Kościoła 
uznawali podwójne źródło moralności: Pismo św. i rozum, i umieli je rozróżnić. Pi-
smo św. oświeca wysiłek rozumu i na odwrót. Zdaniem CURRANA etyka chrześci-
jańska nie uważa Pisma św. za jedyne źródło mądrości, ponieważ samo Pismo św.  
przejmuje mądrość ludzką. Jest ono jednym ze źródeł dla chrześcijańskiej refleksji  

5 Charles CURRAN, "The Role and Function of Scriptures in Moral Theology", Proceedings  
of the Catholic Theological Society of America, 1971; repris in Ch. E. CURRAN et R. A. Mc 
CORMICK (eds), Readings in Moral Theology, n° 4 : The Use of Scripture in Moral Theo-
logy, New York: Paulist Press, 1984, pp 178-212.
6 Nous avons déjà noté que Ph. BORDEYNE soulignait le lien entre les expériences de vie  
de Fritz TILLMANN dans l'élaboration de sa réflexion de théologie morale. Cf. Bible et  
morale,  p.  33.  B.HARING  le  précise  lui-même  dans  son  introduction  à  Libres  dans  le 
Christ  :  "Quant  à  la  théologie  morale,  ce  fut  l'obéissance  stupide  et  criminelle  des 
chrétiens à Hitler, un fou et un tyran, qui influença ma pensée." p.12.

moralnej. CURRAN wyróżnia zatem kilka sposobów korzystania z Pisma św. w teo-
logii moralnej:

• Kluczowy wkład odnowy biblijnej w dziedzinie teologii moralnej, pod sil-
nym wpływem Karla BARTHA7, polega na tym, że Biblia nie jest objawie-
niem konkretnej moralności, ale objawieniem dzieła Zbawienia dokona-
nego przez żyjącego Boga. Wynika stąd silny nacisk w etyce chrześcijań-
skiej na relację pomiędzy Bogiem a człowiekiem.

• Model etyczny najbardziej zgodny z takim rozumieniem etyki chrześcijań-
skiej opiera się na relacji i na odpowiedzialności: człowiek jest powołany, 
by w sposób wolny odpowiedzieć na wezwanie Boga. Wynika stąd waga 
wewnętrznego wymiaru życia moralnego. Pozwala to na zrelatywizowanie 
dominacji etycznego modelu deontologicznego (moralność prawa) sprzed 
Soboru, ale bez wyeliminowania bieguna obiektywnego moralności, czyli 
odniesienia do praw moralnych.

• Szczegółowe studium etyki Starego Testamentu, zwłaszcza w świetle No-
wego Testamentu, pozwala na dowartościowanie we współczesnej teolo-
gii moralnej pojęć wzrostu, rozwoju i kreatywności, a zatem dynamizmu 
życia moralnego.

• Wreszcie, biblijna odnowa teologii moralnej podkreśla wagę historii: Biblia 
przedstawia  historię  Zbawienia  w  perspektywie  eschatologicznej,  która 
nadaje barw życiu moralnemu.

Wychodząc z takiego rozumienia relacji między Pismem św. a życiem moralnym, 
CURRAN zwraca uwagę na, jego zdaniem, najważniejszą kwestię etyczną: kwestię 
postawy lub horyzontu, w którym sytuuje się podmiot etyczny. Pismo św. pozwala 
chrześcijanom na odpowiedź na to pytanie poprzez uwzględnienie poszczególnych 
tajemnic wiary: Stworzenia, Wcielenia, Odkupienia i naszej przyszłości otwartej na 
Zmartwychwstanie. Autor stawia tezę, że chrześcijański moralista czytający Pismo 

7 Teolog protestancki (1886-1968); jego dogmatyka jest teologią Słowa Bożego.
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św. nie napotyka najpierw na specyficzny system norm, ale na historię Zbawienia,  
która sytuuje ludzkie działanie w relacji przymierza z Bogiem i w relacji miłości. Ta  
hermeneutyka biblijna kładzie nacisk na to, jak podmiot etyczny rozumie sam sie-
bie.

W 1993 r. encyklika Veritatis Splendor włączyła do tej dyskusji perspektywę bar-
dziej deontologiczną. Encyklika zaczyna się od etycznej i duchowej refleksji  nad 
ewangelicznym opowiadaniem o „bogatym młodzieńcu”. Dla Jana Pawła II, dialog 
Jezusa z bogatym młodzieńcem „daje nam sposobność do ponownego wysłucha-
nia Jego nauczania moralnego, ujętego w żywej i wyrazistej formie”, wychodząc 
od pytania o sens życia i o dążenie do dobra. Ta perykopa pozwala nam „dotrzeć  
do sedna ewangelicznej moralności” (n. 8). Umieszczając źródło teologii moralnej 
w Piśmie św., Jan Paweł II przedstawia Chrystusa jako mistrza udzielającego odpo-
wiedzi na pytanie o dobro i zło, który naucza prawdy o działaniu moralnym. Etyka  
Jana Pawła II jest głęboko chrystologiczna, w sensie chrystologii zstępującej: Chry-
stus jest nade wszystko Mistrzem nauczającym. Co do odpowiedzi Jezusa, który 
powołuje się na Dekalog, Jan Paweł II rozumie ją w kontekście przesłania moralne-
go Ewangelii, a zwłaszcza Kazania na Górze (n. 12 i 16). Teksty dobrane przez Jana  
Pawła II kładą nacisk na moralność prawa. Zwróćmy uwagę na nieobecność odnie-
sień do tekstów ukazujących Jezusa w Jego doświadczeniu ludzkim, w konkret-
nych sytuacjach oceny i wyboru moralnego. Doceniając waga powrotu do Pisma 
św. jako do „duszy teologii”, nie możemy zapominać o konieczności ujawniania 
założeń dogmatycznych i wyborów moralnych leżących u podstaw sposobu podej-
ścia do „kwestii moralnej”, by możliwie najbardziej uszanować wewnętrzny plura-
lizm etyczny Biblii.

„Współczesna historia wzajemnego zainteresowania”8 między Biblią a moralno-
ścią ma swój dalszy ciąg. W 2002 r. na Instytucie Katolickim w Paryżu odbyło się 
sympozjum na ten temat. Materiały z tego sympozjum ukazały się w książce pod 
tytułem „Biblia  i  moralność”.  Najbardziej  wartościowy  wkład  w to  sympozjum 

8 Jest to tytuł I rozdziału książki „Biblia i moralność” , op.cit. p. 17.

wniosła „Analiza sytuacji” opracowana przez G. MÉDEVIELLE9 w oparciu o dwa ar-
tykuły: pierwszy autorstwa biblisty F. CRUSEMANNA, a drugi protestanckiego teo-
loga moralisty, D. MÜLLERA, oraz w oparciu o wybrane teksty z wydanego w roku 
1993 zeszytu przeglądu Concilium poświęconego etyce gościnności względem ob-
cych. G. MÉDEVIELLE wyróżnia dwa sposoby przeżywania odpowiedzialności teo-
logicznej : przez moralistę i przez biblistę. Jej artykuł bierze pod uwagę wymaga-
nia metodologiczne wyrażone 30 lat wcześniej przez Ch. CURRANA co do wykorzy-
stania Pisma św. w teologii moralnej, a zarazem porusza liczne kwestie należące 
do współczesnych obszarów badań w dziedzinie moralnej. Komentując artykuł bi-
blisty, G. MÉDEVIELLE podkreśla jego wysiłek interpretacji krytycznej i źródłowej 
w odniesieniu do zapisanej w Torze etyki traktowania obcych, przy uwzględnieniu 
historycznych warunków powstawania etyki gościnności względem obcych na sta-
rożytnym Bliskim Wschodzie i w Izraelu. Ta interpretacja Tory wskazuje, że punkt 
wyjścia gościnności znajduje się w historycznym doświadczeniu Izraela, ale że fun-
dament ochrony obcych ma charakter teologiczny, bowiem zakorzenia się w świę-
tości i bliskości Boga. W ten sposób egzegeta odsłonił teologalny wymiar osądu 
moralnego. Ta hermeneutyka biblijna pokazuje, że Pismo św. nie jest siatką norm, 
czemu odpowiadałoby rozumienie etyki teologicznej jako prostej aplikacji norm.

Komentując z kolei  artykuł moralisty,  G.  MÉDEVIELLE zaznacza, że  D.  MÜLLER, 
bardzo wrażliwy na kwestię roli teologa moralisty w debacie publicznej, zwraca 
baczną  uwagę  na  złożoność  rzeczywistości,  i  dlatego  jego  stanowisko  etyczne 
uwzględnia obserwacje semantyczne i antropologiczne. G. MÉDEVIELLE stawia na-
stępujące pytanie: dlaczego D. MÜLLER, chociaż jest teologiem moralistą, nie roz-
winął  teologicznego aspektu swojej  etyki? Postawa przyjęta przez D. MÜLLERA 
każe zapytać następnie: licząc się z nieodwracalnym pluralizmem naszych społe-
czeństw, w jaki sposób teolog moralista może dostarczyć etycznych punktów od-
niesienia, wychodząc od lektury Słowa Bożego?

Jakie prawo naturalne?

9 G.  MÉDEVIELLE, "Le bibliste et le moraliste. Un éclairage mutuel de la responsabilité 
théologique", in Bible et morale, op. cit., pp. 103-117.
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Jeśli stoimy na stanowisku, że etyka jest racjonalna i uniwersalna, to musimy się 
odnieść  do pojęcia  prawa naturalnego,  pojęcia lekceważonego i  naznaczonego 
wieloznacznością, które katolicka teologia moralna podtrzymuje mimo wszystko, 
jak o tym świadczą teksty Magisterium od Leona XIII do Benedykta XVI. Jakkolwiek 
termin „prawo naturalne” rzadko pojawia się w dokumentach soborowych,  to 
jednak Sobór czyni aluzje do tego pojęcia, np. w Gaudium et Spes n. 33: „Kościół 
strzegący depozytu słowa Bożego, z którego bierze zasady religijnego i moralnego 
porządku,  nie zawsze mając na poczekaniu odpowiedź na poszczególne zagad-
nienia, pragnie światło Objawienia łączyć z doświadczeniem wszystkich ludzi, żeby 
oświetlać  drogę,  na  jaką  świeżo wkroczyła ludzkość.” Kościół  wspomina zatem 
rolę rozumu w poszukiwaniu tego, co służy godności ludzkiej. Wynika z tego etyka 
dialogu nie tylko ze wszystkimi członkami Kościoła, ale także ze wszystkimi męż-
czyznami i  kobietami,  którzy poszukują prawdy moralnej.  Kościół  uznaje w ten 
sposób, że wymiar moralny jest konstytutywny dla każdego człowieka, a zarazem, 
że istnieją dwa źródła moralności, mianowicie Objawienie i rozum.

W refleksji nad prawem naturalnym w grę wchodzą dwa zagadnienia:

• Po pierwsze teologiczne: Kościół wyznaje, że Stworzyciel obdarzył człowie-
ka zdolnościami,  które mu pozwalają prowadzić życie prawe i doświad-
czać w pewnym stopniu już teraz Zbawienia. Zwraca na to uwagę antro-
pologia Gaudium et Spes, zwłaszcza w n. 22, 5.

• Po drugie etyczne: na czym opiera się powszechność moralności? Dążenie 
do powszechności jest nieodłącznie związane z etyką. Prawo do posza-
nowania ludzkiej godności, na przykład szacunek dla wolności, nie może 
ograniczać się tylko do niektórych ludzi. Wiąże się z tym paradoks odnie-
sienia do prawa naturalnego, który polega na tym, że jakkolwiek chodzi o 
pojęcie teologiczne, stanowi ono jednak dla Kościoła prawdziwe forum 
dyskusji, które pozwala zarówno wierzącym jak i niewierzącym na dialog 
co do powszechności niektórych norm10.

10 Cf G. MÉDEVIELLE, Le bien et le mal, Paris : Editions de l'Atelier, 2004, pp 101-103.

Ale interpretacja tego pojęcia napotyka na trudności. W 1971 r. Jean-Marie AU-
BERT11 pokazał, że XIX-wieczna scholastyka oscylowała między dwiema koncep-
cjami  prawa naturalnego:  abstrakcyjną metafizyczną i  naturalistyczną.  Te dwie 
skrajności wykluczały jakikolwiek aspekt historyczny. Autor zaproponował zatem 
„hermeneutykę prawa naturalnego”, według której skłonności ludzkie, biologicz-
ne i duchowe nie stanowią całości niezmiennej, ale jak wskazuje sama ich nazwa, 
stanowią  ukierunkowanie  i  są  przejawem dynamizmu.  Te  skłonności  oznaczają 
pewne ludzkie cechy, które rozwijają się w historii dzięki wysiłkowi interpretacji  
dokonywanej przez rozum.

Amerykański teolog moralista Richard GULA w swoim dziele z dziedziny teologii  
moralnej fundamentalnej12 podkreśla dwuznaczność pojęcia prawa naturalnego: 
„Prawo naturalne nie jest ani naturalnym ani prawem. Nie jest naturalne, ponie-
waż nie można utożsamiać go z prawami fizycznymi, chemicznymi czy biologiczny-
mi. Nie jest też prawem w tym sensie, że nie stanowi spisanego kodeksu przepi-
sów”. Opierając się na pracy M.B. GROWE (1974) z dziedziny historii teologii pod 
tytułem „Święty Tomasz a prawo naturalne według Ulpiana”, pokazuje, że w dzie-
le św. Tomasza obecne są dwa nurty rozumienia prawa naturalnego:

• Według pierwszego nurtu, prawi naturalne pochodzi z  porządku natury 
zgodnie z definicją rzymskiego prawnika Ulpiana Domicjusza, który zdefi-
niował prawo naturalne jako „to, czego natura uczy zwierzęta”. Natura 
jest tu rozumiana w sensie biologicznym i fizycznym.

• W drugim nurcie, prawo naturalne pochodzi z porządku rozumu. Jest pra-
wem racjonalnym.

Z uwagi na wpływ dzieła św. Tomasza z Akwinu na późniejszą teologię katolicką, 
ta dwuznaczność i to oscylowanie w odniesieniu do prawa naturalnego zostawiają 

11 J.M.  AUBERT,  "Pour  une  herméneutique  du  droit  naturel",  Recherches  de  science 
religieuse, 1971, p. 59/3, pp. 449-492.
12 Richard M. GULA S.S., Reason Informed by Faith. Foundations of Catholic Morality. New 
York : Paulist Press, 1989, chapter 15 "The Natural Law in Tradition" and chapter 16 "Nat-
ural Law Today", pp 220-249.
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swe ślady aż do najświeższych dokumentów Magisterium. Podejście fizykalne do 
prawa naturalnego zakładało, że Bóg mówi przez naturę, i że dane natury biolo-
gicznej stanowią prawo moralne. Dochodziło do pomieszania biologicznej struktu-
ry człowieka z normami moralnymi i do uznania natury ludzkiej za przedmiot sta-
tyczny i ahistoryczny. Dlatego też we współczesnej refleksji nad prawem natural-
nym  teologowie  katoliccy  poszukują  filozoficznego  i  historycznego  rozumienia 
prawa naturalnego, rozwijając intuicje św. Tomasza z Akwinu dotyczące prawa na-
turalnego jako przejawu racjonalności. Dla przykładu R. GULA proponuje odno-
wioną hermeneutykę prawa naturalnego: prawo naturalne jest historyczne i per-
sonalistyczne, opiera się na rzeczywistości i na doświadczeniu.

Refleksja nad wymiarem historycznym prawa naturalnego prowadzi do przemyś-
lenia tego, co uniwersalne, jako uwarunkowanego historycznie. Dlatego PINTO de 
OLIVEIRA13 kładzie nacisk na dwie kwestie:  pierwsza dotyczy nauczania teologii 
moralnej, a druga zadań teologa moralisty. W odniesieniu do pierwszej sprawy, 
wychodząc z reinterpretacji św. Tomasza z Akwinu, autor opowiada się za takim 
nauczaniem teologii moralnej, które uwydatni nie tylko trwały i uniwersalny cha-
rakter moralności, ale także fakt, iż „prawo naturalne ewoluuje wraz z ludzkością,  
jej doświadczeniami, sumieniem i refleksją etyczną”, z racji historycznego i otwar-
tego na przyszłość charakteru natury ludzkiej.  Wynika stąd zadanie dla teologa 
moralisty, by na swój sposób uczestniczył, w poszukiwaniu i w dialogu ze współ-
czesną kulturą, w odnajdywaniu norm moralnych, które pomogą jak najlepiej zre-
alizować człowieczeństwo w konkretnym kontekście  społeczno-kulturowym. To 
zadanie teologa moralisty wiąże się z koniecznością pracy na wielu polach, z po-
ważnym i krytycznym nastawieniem do nauk o człowieku. Celem tej pracy jest lep-
sze zrozumienie człowieczeństwa, biorąc pod uwagę historyczność człowieka: bio-
logię ludzką, psychologię i psychoanalizę, socjologię, etnologię, historię itd.

W encyklice  Veritatis Splendor, Jan Paweł II zabrał głos w tej debacie dotyczącej 
teologii moralnej fundamentalnej (n. 35-53). W oparciu o Sobór, przypomina on o 

13 C.J.  PINTO  de  OLIVEIRA,  "Loi  et  droit  naturels  dans  la  morale  catholique  hier  et 
aujourd'hui" in E. FUCHS et M. HUNYADI, ed, Ethique et nature, Genève : Labor et Fides, 
1992, pp 217-244.

słusznej autonomii  rozumu praktycznego: to rozum uznaje,  że „Prawo moralne 
pochodzi od Boga i w nim ma zawsze swe źródło”. Prawo naturalne jest zatem 
ludzkim wyrażeniem odwiecznego Prawa Bożego.  Za  Leonem XII,  Jan Paweł  II  
przywołuje  pierwszą zasadę prawa naturalnego:  „prawo naturalne  zostało  wy-
pisane i wyryte w duszy wszystkich ludzi i każdego człowieka, nie jest to bowiem 
nic innego, jak sam ludzki rozum, który nakazuje nam czynić dobro i zabrania grze-
szyć” (n. 44). Encyklika prostuje następnie niektóre błędy moralistów co do rozu-
mienia prawa naturalnego: nie można go pojmować ani jako zdolności do wszech-
mocnej autodeterminacji, ani na sposób naturalistyczny. Jan Paweł II omawia na-
stępnie kwestię powszechności i niezmienności prawa naturalnego. Te wypowie-
dzi zawarte w Encyklice wzbudziły pewną ilość pytań: „Podczas gdy hermeneutyka 
znajduje się w centrum myśli współczesnej wraz z jej implikacjami co do najgłęb-
szego sensu historyczności i relatywności kulturowej – czy jej osiągnięcia zostały 
wystarczająco wzięte pod uwagę?”14.Protestancki teolog moralista Eric FUCHS15 

krytykuje wieloznaczne używanie w Encyklice terminu prawa naturalnego. Wydo-
bywa jego potrójny sens:

• Wymaganie podążania za implikacjami racjonalnej natury człowieka,

• Wymaganie bezwzględnego poszanowania dla osoby ludzkiej,

• Wymagania moralne związane z biologiczną naturą istoty ludzkiej.

Dlatego stawia pytanie o usprawiedliwienie braku precyzji w posługiwaniu się tym 
terminem.

W roku 2004 w słynnym dialogu między filozofem Jürgenem HABERMASEM i kar-
dynałem Josephem RATZINGEREM16 ten drugi poruszył temat prawa naturalnego 

14 Por.  przedstawienie  Encykliki  Veritatis  Splendor przez  X.  THÉVENOTA  in  Encyclique 
Veritatis Splendor, Editions du Cerf, 1993, p VII-XLV, ici p. XXVI.
15 Eric  FUCHS,  La  morale  selon  Jean-Paul  II.  Réponse  protestante  à  une  encyclique. 
Genève: Labor et Fides, 1994.
16 J. HABERMAS, J. RATZINGER, "Les fondements pré-politiques de l'Etat démocratique",  
Esprit, juillet 2004, p 5-28.
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przyznając, że posługiwanie się tym „instrumentem” – pomimo jego wagi etycznej 
– napotyka na trudności: „Prawo naturalne pozostało, zwłaszcza w Kościele kato-
lickim, strukturą argumentacji, za pomocą której Kościół zwraca się do wspólnego 
rozumu w dialogu ze społeczeństwem świeckim i z innymi wspólnotami religijny-
mi. Za pomocą tego pojęcia szuka też fundamentu porozumienia wokół etycznych 
zasad prawa w społeczeństwie  świeckim i  pluralistycznym.  Ale  ten instrument 
stracił niestety na znaczeniu, dlatego też wolę nie opierać się na nim w tej deba-
cie.” Niemniej rzeczywistość, która kryje się pod pojęciem prawa naturalnego, po-
zostaje ciągle żywa, skoro J. RATZINGER zaznacza, iż „niezbywalnym śladem prawa 
naturalnego są prawa człowieka. Nie da się ich zrozumieć bez założenia, że czło-
wiek jako taki, z samej przynależności do rodzaju ludzkiego nosi w sobie wartości i 
normy, które należy odkrywać, a nie tworzyć.”

Wiara chrześcijańska jako źródło dla egzystencji moralnej

Kolejną centralną kwestią teologii moralnej jest dokładny opis wpływu, jaki wiara 
w Chrystusa wywiera na moralność. Zadaniem teologii moralnej jest pogłębić ro-
zumienie  wiary  chrześcijańskiej  jako  źródła  dla  egzystencji  moralnej,  wyjaśnić 
wpływ wiary na formację chrześcijan i na dynamizm ich konkretnego działania. Jak 
wspomnieliśmy, pierwsza część Gaudium et Spes otwiera teologalną perspektywę 
moralności w ścisłej relacji z antropologią teologalną i z dogmatyką chrześcijań-
ską. Przypomina to o wadze teologicznego i chrystologicznego wymiaru moralno-
ści, podczas gdy całe wieki uprawiania kazuistyki oddzieliły dogmat od moralności.

W jakim zatem sensie teologia dogmatyczna może stać się źródłem dla moralności 
w dynamice wiary? W roku 1970 Joseph FUCHS zabrał głos na ten temat w książce  
(będącej  zbiorem artykułów) pod tytułem „Czy  istnieje ‘moralność  chrześcijań-
ska’?”17. W rozdziale zatytułowanym „Ku teologii postępu ludzkiego” wyjaśnia on, 
jakie  znaczenie  ma  teologiczna  refleksja  dogmatyczna  dla  teologii  moralnej. 
Stwierdza, że „prawdziwe stawanie się człowiekiem” polega na przyjęciu Tajemni-
cy stworzenia, wcielenia i odkupienia i może stać się „wyrazem i znakiem eschato-

17 Josef FUCHS, Existe-t-il une morale chrétienne ? Editions J.P. Duculot, 1973 (1970).

logicznego zbawienia, które już jest obecne i coraz bardziej się przybliża” 18. Autor 
broni więc tezy o wadze dogmatyki w refleksji teologicznomoralnej. Podkreśla, że 
credenda (przyjęcie z wiarą tajemnicy Trójcy św., powołania w Chrystusie, udziału  
w sakramentach) stają się także agenda, czyli prawdami wiary, które zostały nam 
objawione po to, byśmy nawiązali z nimi relacje i by one miały wpływ na nasze 
działanie. Wynika stąd następująca definicja teologii moralnej: „teologia moralna 
jest to antropologia teologiczna przełożona z indikatiwu na imperatyw”19. Istnieje 
zatem wzajemność między teologią moralną, a dogmatyką, ponieważ dogmatyka 
wyjaśnia tajemnicę zbawienia, zaś teologia moralna interesuje się urzeczywistnie-
niem tej tajemnicy w życiu chrześcijańskim.

W ciągu wieków, gdy teologia moralna sprowadzała się do kazuistyki, mistyka (lub 
duchowość)  pozostawała  oddzielona od moralności.  Obecnie  odnowienie  więzi 
między moralnością, a dogmatyką otwiera nowe pole refleksji, mianowicie poru-
sza kwestię dynamizmu duchowego moralności  chrześcijańskiej.  Bierze się stąd 
powracające  zainteresowanie  dla  cnót  teologalnych20 i  kardynalnych21.  Dla  J. 
FUCHSA,  który  chce,  żeby życie  teologalne  było  głównym przedmiotem badań 
teologii moralnej, te trzy cnoty teologalne stanowią u podstaw jedną i tę samą 
cnotę – wiarę, która ma nadzieję i kocha22. Dlatego też w odniesieniu do konkret-
nej oceny moralnej, J. FUCHS zgadza się z opinią Karla RAHNERA, który mówi o in -
stynkcie moralnym działającym w intuicji moralnej i nazywa go „moralnym instyn-
ktem wiary”.  Nie uciekając się do rozumowania logicznego pozwala on na od-
krycie tego, co sprawiedliwe w chrześcijańskiej dynamice wiary i miłości23.

Prace francuskiego teologa moralisty Xaviera THÉVENOTA wpisują się w tę per-
spektywę, zwłaszcza w kluczowym rozdziale jego dzieła „Compter sur Dieu”24. X. 
THÉVENOT wychodzi  od rozumienia moralności  jako etosu, to znaczy  „zespołu 
18 Ibidem, p. 51.
19 Ibidem, p. 97.
20 Wiara, nadzieja i miłość.
21 Roztropność, sprawiedliwość, męstwo (albo odwaga) i umiarkowanie (albo panowanie 
nad sobą).
22 Ibidem, p. 143.
23 To spojrzenie jest bliskie współczesnemu rozumieniu moralności jako "stylu życia".
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oczywistości, mitów, symboli, wartości i praktyk” podtrzymujących i regulujących 
życie indywidualne i  wspólnotowe i stwierdza, że moralność chrześcijańska sta-
nowi taki system. Pokazuje następnie, w jaki sposób kształt Objawienia chrześci-
jańskiego (za pośrednictwem Pisma św., Kościoła i liturgii) oraz treść tego Obja-
wienia (misterium trynitarne, wspomnienie tajemnicy Krzyża na Eucharystii, Zmar-
twychwstanie Chrystusa i wynikająca z niego nadzieja) mogą ukształtować pod-
mioty etyczne gotowe do walki moralnej w poszukiwaniu piękna miłości Chrys-
tusa, by „być jak Chrystus”. X. THÉVENOT rozwinął swe refleksje nad wkładem do-
gmatyki w myśl moralną na kilku obszarach: współczucie w powiązaniu z triduum 
paschalnym25; bioetyka i wielkie tajemnice wiary26; ciało w powiązaniu z głównymi 
kierunkami poszukiwań w dogmatyce27.

Teologie wyzwolenia, w ciągu swej burzliwej historii, odnowiły wrażliwość na ubo-
gich, na ofiary, na prześladowanych i wykluczonych, powołując się na Pismo św.  
(Księgi Wyjścia i Hioba) i na chrystologię (Tajemnica paschalna, Królestwo Boże).  
Dowartościowały „opcję preferencyjną na rzecz ubogich”28. Jon SOBRINO, w książ-
ce „Jezus w Ameryce Łacińskiej” (1986) wskazuje na moralną perspektywę swej 
chrystologii opisującej Jezusa ubogich: „nadać więcej jasności i odwagi chrześcija-
nom, którzy naśladują Jezusa, którzy poszukują nawrócenia, którzy walczą o spra-
wiedliwość i przeciwko uciskowi”29.

W niektórych kwestiach z etyki szczegółowej widać korzystny wpływ refleksji dog-
matycznej na teologię moralną.  Hubert  DOUCET, przedstawiając wkład teologa 

24 X. THÉVENOT, Compter sur Dieu. Etudes de théologie morale. Paris : Cerf, 1992, rozdz. I  
"A propos de spécificité de la morale chrétienne", pp 15-34. Zob. też H.J. GAGEY "Xavier  
Thévenot et la question de la différence chrétienne" in G. MÉDEVIELLE et J. DORÉ (dir.),  
Une parole pour la vie. Hommage à X. Thévenot. Paris : Salvator/Cerf, 1998, pp 257-273.
25 Compter sur Dieu, pp 137-140.
26 X. THÉVENOT, La bioéthique, le Centurion, 1989, pp 42-52.
27 Compter sur Dieu, rozdz. 7 "L'Eglise et le corps. Axes pour une recherche", pp 148-153.
28 Ojciec teologii wyzwolenia, Gustavo GUTIERREZ, wydał w 1971 r. Théologie de la libé-
ration. Innym wybitnym latynoamerykańskim reprezentantem teologii wyzwolenia jest je-
zuicki teolog Jon SOBRINO, autor wydanej w 1986 książki Jésus en Amérique Latine, Cerf.
29 J. SOBRINO, Jésus en Amérique Latine, p. 11.

moralisty w dyskusję nad eutanazją, odnawia argumentację w tej dziedzinie wy-
chodząc od propozycji, by przyjąć śmierć jako misterium. Pokazuje, że spojrzenie 
teologiczne bazuje na zmartwychwstaniu Chrystusa i stwierdza, że „zwycięstwo 
nad śmiercią rzuca światło na nasze rozumienie umierania”, pomagając życiu, by 
dojrzewało w ostatnich chwilach przed śmiercią, a zarazem uznając, że są one już 
uczestnictwem w życiu w innym wymiarze.

Teza René COSTE z wydanego w 2002 r. dzieła „Teologiczne fundamenty Ewange-
lii społecznej”30 brzmi: „Chrześcijaństwo samo w sobie jest społeczne, i to w samej 
istocie swej dogmatyki”. Mówi to wprost jako uczeń ojca de Lubaca, który stawiał  
pytanie: „Czy zapomnienie o dogmacie nie pogłębia braków moralnych?”. René 
COSTE z żalem stwierdza, że rozdział między dogmatyką i moralnością ciągle daje 
się odczuć, czy to w niektórych przedsięwzięciach moralnych czy też w mentalno-
ści wielu chrześcijan31. 

Rozważanie nad wpływem wiary w Jezusa Chrystusa na życie moralne prowadzi 
do poruszenia tematów liturgii i sakramentów, jako że wyznaczają one uczniom 
Chrystusa  strukturę  i  dynamikę  oraz  proponują  hermeneutykę  doświadczenia 
ludzkiego w świetle wiary.  Opublikowany w 1982 roku artykuł  Xaviera THÉVE-
NOTA  noszący  tytuł  „Liturgia  i  moralność”32 rozpoczyna  się  od  następującego 
stwierdzenia: „Liturgia i moralność? Dwa terminy, między którymi tylko niewielu 
chrześcijan dostrzega jakikolwiek związek. Istotnie, co ma wspólnego celebracja 
tajemnicy  Boga,  sprawowana w liturgii,  z  ustalaniem zasad życia  codziennego, 
które jest zadaniem teologii moralnej? (…) A tymczasem…” Charakterystyczny dla 
stylu poszukiwań Autora artykuł składa się z trzech części. Najpierw zawiera re-
fleksję nad rytualnością w oparciu o nauki o człowieku, następnie refleksję biblijną 
podkreślającą przeplatanie się moralności i kultu, wyrażone z całą siłą w samym 
sercu  Dekalogu,  który  łączy  celebrację  Przymierza  z  nadaniem  Prawa.  Trzecia 
część, w oparciu o naukę Soboru Watykańskiego II o więzi pomiędzy całym życiem 

30 René COSTE, Les fondements théologiques de l'Evangile social, Paris : Cerf, 2002.
31 Ibidem, pp 22-23.
32 Xavier THÉVENOT, Repères  éthiques pour un monde nouveau, Mulhouse :  Salvator,  
1982, pp 145-165.
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chrześcijanina a liturgią, poświęcona jest „etycznym implikacjom Eucharystii”. Ce-
lebrując Jezusa z Nazaretu ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, Eucharystia na-
daje dynamiki etyce odpowiedzi, etyce wspólnoty, etyce naśladowania Ukrzyżo-
wanego oraz etyce nadziei.

W zakończeniu artykułu z 1993 roku pod tytułem „Trudny dostęp do sumienia 
moralnego. Spojrzenie na młodych w wieku 15-25 lat”33 Ph. BORDEYNE wspomina 
o „życiu moralnym i sakramentach”. Przypomina, że nie tylko sakrament pojedna-
nia, ale jeszcze bardziej  sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego stanowią 
nieodłączną część etycznego stawania się chrześcijaninem. W 2006 ten sam teo-
log moralista zastanawia się nad krytycznym przyczynkiem teologii do etyki podat-
ności na zranienia34. Umieszcza swoje uwagi kontekście współczesnego pluralizmu 
etycznych odniesień do podatności na zranienia, co prowadzi autora do „większej 
mobilizacji  źródeł  wiary  chrześcijańskiej”,  a  szczególnie  wkładu  wiary  wspólnie 
przeżywanej i celebrowanej, by móc zastosować w praktyce normę o bezwzględ-
nym szacunku do najsłabszego człowieka35. Potwierdza on tutaj tezę antropolo-
giczną i etyczną, że nie wystarczy znać dobra, by je wypełnić – trzeba jeszcze zna -
leźć do tego siły. „Wiara wspólnie przeżywana i celebrowana stanowi bogactwo, 
które należy wykorzystać, biorąc pod uwagę współczesne poszukiwania w dziedzi-
nie relacji pomiędzy etyką, a liturgią”. Autor czyni to dokonując „przewartościo-
wania podatności na zranienia” i zastanawiając się nad siłą nośną Chrztu, chrześci -
jańskiego pogrzebu i liturgii Wielkiego Piątku. Wzywa na koniec do uznania forma-
cji liturgicznej za część formacji etycznej.

René COSTE w cytowanym już dziele „Teologiczne fundamenty Ewangelii społecz-
nej” z 2002 r. poświęcił 50 spośród 440 stron książki na omówienie antropologicz-

33 In Louis-Marie CHAUVET et Paul De CLERCK (dir.), Le sacrement du pardon entre hier et 
demain. Paris : Desclée, 1993, pp 109.124.
34 Ph. BORDEYNE, "La référence à la vulnérabilité en éthique de la santé : défis et chances  
pour la foi chrétienne", Revue d'éthique et de théologie morale, 239, juin 2006, pp 45-75.
35 Ibidem, p. 69.

nego  i  etyczno-społecznego  wymiaru  „liturgii  i  sakramentów  Nowego 
Przymierza”36.

Również  w  2002  r.  François  BOUSQUET37 przedstawia  atuty  Kościoła  wobec 
współczesnego kryzysu więzi społecznych. Następująco podsumowuje ustanowie-
nie podmiotu moralnego poprzez Eucharystię: „Niedzielne zgromadzenie chrześci-
jańskie,  jak  swoista  matryca  Kościoła,  kształtuje  krok  po  kroku  mentalność  i 
serca”. Apeluje dalej o wpływ Eucharystii  na „nową praktykę społeczną”, która 
staje się możliwa, ponieważ „nadzieja jest ugruntowana” i „nabiera ducha”.

Historia teologii moralnej

Gdy na przełomie XIX i XX w. uświadomiono sobie konieczność odnowy teologii  
moralnej z powodu legalistycznych wypaczeń kazuistyki, prace poświęcone histo-
rii moralności pomogły w rozpoznaniu tych wypaczeń i ich przyczyn. Pośród tych 
prac należy szczególnie odnotować artykuł „Probabilizm” w „Słowniku teologii ka-
tolickiej” napisany przez dominikanina Th. DEMANA w 1936 r. Mamy tu szczegóło-
wy wykład długiej i złożonej historii probabilizmu i „systemów moralnych” kazu-
istyki, zawarty w 200 treściwych kolumnach tego artykułu.

W 1997 r. teolog moralista i historyk moralności Louis VEREECKE38 podsumowuje 
50 lat czasopisma  Le Supplément pod kątem historii teologii moralnej. Od 1951 
roku to czasopismo publikuje artykuły z dziedziny historii  teologii  moralnej,  by 
tam odnaleźć klucze do interpretacji współczesności, i by w ten sposób zauważyć, 
że wypaczenia i upadek teologii moralnej były powiązane z moralnością podręcz-
nikową i ze skupieniem się na spowiednictwie. Nie można przy tym zapomnieć o 
wpływie nurtów myślowych, które zatrzęsły XIV i XV wiekiem – chodzi zwłaszcza o 
filozofię Okhama.

36 Chapitre 6, pp 345-395.
37 François BOUSQUET in Documents Episcopat, "Une nouvelle façon d'être homme et 
d'être chrétien ?", avril 2002, p. 23.
38 Louis VEREECKE, "L'histoire de la théologie morale dans la revue Le Supplément, 1947-
1996", Revue d'éthique et de théologie morale. Le Supplément, n° 203, décembre 1997, p. 
117-138.
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W perspektywie teologalnej odnowy teologii moralnej, wspomniany artykuł cytu-
je dwa przyczynki Philippe’a DELHAYE’a: studium historyczne „Miłość jako królo-
wa cnót” oraz studium pod tytułem „Wpływ wiary na życie moralne”.

W 2001 r. w amerykańskim czasopiśmie jezuickim Theological Studies teolog mo-
ralista J. KEENAN SJ39, szef amerykańskiej serii poświęconej historii i teologii mo-
ralnej, wydał numer biuletynu teologii moralnej pod tytułem „Teologia moralna i 
historia”. Przypomina w nim, że historia teologii moralnej jest dyscypliną młodą, a 
jej szybki rozwój nastąpił w ciągu ostatnich 50 lat. Omawia następnie kolejne dzie-
ła z teologii moralnej nawiązujące do jej historii, według różnych typów zaintere-
sowań, które doprowadziły ich autorów do badania historii teologii moralnej.

1. Oparcie twierdzeń moralnych na tradycji. Poznanie historii pozwala dla 
przykładu na wykazanie, że niektóre twierdzenia niezgodne z podręczni-
kową kazuistyką okazują się zgodne z tradycją. Fritz TILLMANN opiera au-
torytet swojej teologii moralnej na Piśmie św.; G. GILLEMAN w pracy o 
miłości powołuje się na Sumę Teologiczną św. Tomasza z Akwinu. Podob-
nie Bernhard HÄRING zaczyna swoje obszerne dzieło „Prawo Chrystusa” 
od „Spojrzenia na historię teologii moralnej”, co pozwala mu na przedsta-
wienie teologii moralnej odcinającej się od kazuistyki.

2. Wykazanie, że prawda moralna podlega ewolucji, podczas gdy zdaniem 
teologii podręcznikowej pouczenia moralne były zawsze prawdziwe nieza-
leżnie od uwarunkowań historycznych. Współczesne studia wykazują brak 
ciągłości a nawet spójności w wielu konkretnych kwestiach moralnych, jak 
również rozwój tradycji moralnej. Według B. HÄRINGA, odrzucanie tezy o 
rozwoju teologii moralnej jej zdradą jej powołania, którym jest poszuki-
wanie prawdy moralnej. KEENAN opiera się zwłaszcza na pracach O. LOT-
TINA, które wykazały z jednej strony złożoność historii  idei,  a z  drugiej 
fakt, że nie tylko idee rozwijają się w czasie i przestrzeni, ale także teolo-
gowie zmieniają swe poglądy z biegiem czasu. Dlatego studia nad dziełami 

39 J. KEENAN, "Notes on moral theology: moral theology and history", Theological Studies,  
62, 2001, pp 86-104.

teologów powinny być prowadzone w perspektywie historycznej uwzglę-
dniającej daty kolejnych publikacji.

3. Podważenie fałszywych tez powszechnie przyjętych oraz potwierdzenie 
najważniejszych  perspektyw. Prace  historyczne  przebadały  kazuistykę, 
pojęcia prawa naturalnego i sumienia, by potwierdzić wagę tych zagad-
nień – pod warunkiem dobrego ich rozumienia – dla współczesnej teologii  
moralnej. Chodzi o to, by uwolnić te pojęcia ze zbyt ciasnych interpretacji,  
które utrudniają ich rozumienie, a pokazać bogactwo tych pojęć, przemy-
ślanych na nowo, dla dnia dzisiejszego.

KEENAN podsumowuje, że prace nad historią teologii moralnej są konieczne, nie 
tylko w dziedzinie historii idei, ale też historii praktyk, jako że idee i zasady moral-
ne są wynikiem konceptualizacji praktyki. Wynika stąd potrzeba studiowania nor-
matywnego znaczenia praktyk moralnych. Zauważmy także, że w swoim artykule 
KEENAN w pewien sposób oddaje hołd Louisowi VEREECKE, cytując go we wpro-
wadzeniu i  we zakończeniu. Przypomnijmy, że Louis VEREECKE, redemptorysta, 
francuski teolog moralista, jest autorem wielu prac z teologii moralnej w ciągu 
ostatnich 30 lat XX w.

Wyrazem świadomości wagi historii teologii moralnej dla naszych czasów są nie-
dawne francuskie dzieła z teologii moralnej fundamentalnej, które wiele miejsca 
poświęcają historii: S. PINKAERSA z 1985 r.40 i J.-L. BRUGUESA z 1995 r.41 

Dodajmy, że podsumowanie KEENANA nie okazało się pobożnym życzeniem, sko-
ro w 2005 roku wydał on dzieło poświęcone historii praktyk kościelnych w zakre-
sie „dzieł miłosierdzia”42.

40 Servais PINCKAERS, Les sources de la morale chrétienne, sa méthode, son contenu, son  
histoire, Fribourg : Editions Universitaires ; Paris : Cerf, 1985.
41 Jean-Louis BRUGUES, Précis de théologie morale générale, Paris : Mame, 1995.
42 J.  KEENAN, The works of mercy. The heart of Catholicism, Lanham, Md. : Sheed and 
Ward, 2005.
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Omawiając historię teologii moralnej, nie sposób nie wspomnieć hołdu należnego 
Xavierowi THÉVENOTOWI (1938-2004), który podczas ponad 30 lat swoją reflek-
sją, kreatywnością i trafnością osądu naznaczył francuską teologię moralną po So-
borze Watykańskim II. Hasłem oddającym jego rozumienie moralności było „sło-
wo dla życia”43.

Pytanie o etykę i pytanie o Boga

W grudniu 2005 Abp Paryża  André VINGT TROIS ogłosił  „dziedzinę etyki”  jako 
główny kierunek misyjny dla Kościoła. Stwierdził,  że etyczny wymiar egzystencji 
„stanowi decydujący krok ku możliwości otwarcia się na działanie Ewangelii Chry-
stusa. Św. Jan mówi nam, że ‘światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umi-
łowali ciemność, bo ich uczynki były złe’ (J 3, 19).” A dalej: „Nigdy głoszenie Ewan-
gelii nie może dotknąć serc skrępowanych wbrew ich wolności poprzez panowa-
nie namiętności albo zanurzonych w fascynację złem”. Na podstawie tych stwier-
dzeń otwiera teren pracy dla teologii moralnej: od doświadczenia etycznego do 
pytania o Boga.

Pytanie o Boga z punktu widzenia doświadczenia etycznego powraca w pracy Eri-
ca GAZIAUX z 2006 r.44 Zaznacza on na początku, że myślenie o wymiarze etycz-
nym na sposób teologalny  „jako o uczestnictwie  w wyzwalającym i  zbawczym 
dziele Boga” nie daje odpowiedzi na pytanie o „możliwość zbudowania etyki po-
zbawionej bezpośredniej  więzi  z Bogiem, jako pojmowanej po prostu w swoim 
własnym porządku”. Autor zaprasza do postawienia pytań o możliwość dotarcia 
do Boga wychodząc od doświadczenia etycznego i zachęca do współpracy między 
dogmatykami  a  moralistami  w  celu  ‘odbudowania’  procesu  wiary  nie  tylko  w 
oparciu o dogmat lub metafizykę, ale też w oparciu o antropologię i etykę”, czyli o  
refleksję nad doświadczeniem ludzkim.

43 G. MÉDEVIELLE et J. DORÉ (dir.), Une parole pour la vie. Hommage à Xavier Thévenot,  
Paris : Salvator/ Cerf, 1998.
44 E.  GAZIAUX,  "Gaudium  et  Spes  et  la  théologie  morale  fondamentale  aujourd'hui  :  
quelles suggestions ?" in Vatican II et la théologie, Paris : Cerf, 2006, pp 203-216, ici p.211.

Wkład Magisterium Rzymskiego do dyskusji etycznych

Magisterium zabrało głos w wielu dyskusjach na rozmaitych polach teologii moral-
nej. Przytoczymy tu niektóre wypowiedzi z najważniejszych dokumentów.

W 1968 r., niespełna 3 lata po zakończeniu Soboru, Paweł VI wydał encyklikę Hu-
manae Vitae. Encyklika potępiająca „niegodziwe metody regulacji urodzin” (n. 14) 
spotkała się z bardzo zróżnicowanym przyjęciem, pośród licznych głosów krytyki i 
dezaprobaty. Zarzucono jej niezgodność z personalistyczną etyką odpowiedzialno-
ści stanowiącą jedną z głównych perspektyw teologii moralnej według Gaudium 
et Spes (GS 50). Encyklika wywołała głęboki i bolesny kryzys małżeństw katolickich 
stojących wobec wyboru pomiędzy stosowaniem metod regulacji narodzin a po-
słuszeństwem nauczaniu Magisterium.

Jan Paweł II opublikował w 1982 r. adhortację posynodalną Familiaris consortio, w 
której wyjaśnia, w kontekście regulacji urodzin, moralną zasadę stopniowalności 
prawa. Zasada ta uwzględnia fakt, że podmiot moralny przebywa pewną drogę: 
„Człowiek (…) formuje się dzień po dniu, podejmując liczne i dobrowolne decyzje:  
dlatego poznaje,  miłuje i  czyni  dobro moralne, odpowiednio do etapów swego 
rozwoju.”  Niemniej  ta  zasada moralna nie  narusza  obiektywności  praw moral-
nych:  „tego,  co  nazywa się  «prawem stopniowości»  nie  można utożsamiać  ze 
«stopniowością prawa», jak gdyby w prawie Bożym miały istnieć różne stopnie i  
formy nakazu dla różnych osób i sytuacji”45.

W 1985 roku z okazji 20-lecia Soboru Watykańskiego II odbył się w Rzymie nad-
zwyczajny synod biskupów. Ojcowie Synodalni zwrócili się z prośbą o przygotowa-
nie katechizmu: „Ojcowie Synodalni [wyrazili  życzenie], ‘by zostały opracowane 
katechizm  lub  kompendium  całej  nauki  katolickiej  w  dziedzinie  wiary  i 
moralności’.”46 Istotnie, Sobór Watykański II nie poruszył wszystkich konkretnych 
zagadnień moralnych. Życzenie to zostało spełnione i pierwsze wydanie Katechi-

45 Familiaris consortio n° 34.
46 Zob. Konstytucja Apostolska Jana Pawła II  Fidei depositum z okazji ogłoszenia Katechi-
zmu Kościoła Katolickiego, 11 października 1992.
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zmu Kościoła Katolickiego ukazało się w roku 1992. Katechizm składa się z czte-
rech części, które są, jak zaznacza Jan Paweł II, powiązane między sobą, jako że 
nie da się rozdzielić wiary, życia sakramentalnego, moralności i modlitwy: „Czyta-
jąc Katechizm Kościoła Katolickiego, można dostrzec przedziwną jedność Bożego 
misterium i Bożego zamysłu zbawienia” (tamże). Moralność nie została oddzielo-
na od życia teologalnego. Część moralna nosi zresztą tytuł „Życie w Chrystusie”, i 
przedstawienie  moralności  według  Dekalogu  zostało  poprzedzone  ogólną  per-
spektywą  Soboru  Watykańskiego  II,  jak  o  tym  świadczą  tytuły  zaczerpnięte  z 
pierwszej części Konstytucji Duszpasterskiej Gaudium et Spes.

W roku 1993 ukazała się encyklika Jana Pawła II Veritatis Splendor, adresowana z 
racji swego wybitnie technicznego charakteru „do czcigodnych braci w episkopa-
cie”. Jest to pierwszy dokument rzymskiego Magisterium poświęcony w sposób 
pogłębiony i wyłączny kwestiom teologii moralnej fundamentalnej (por. n. 115).  
Jak to już wspomnieliśmy, encyklika zajęła stanowisko na różnych polach teologii 
moralnej po Soborze Watykańskim II, by dokonać „niezbędnego rozeznania prob-
lemów, stanowiących przedmiot kontrowersji  między specjalistami w dziedzinie 
etyki i teologii moralnej (n. 5). Do najważniejszych z nich należą: teologia moralna 
karmiona  Pismem  św.;  przypomnienie  katolickiego  rozumienia  prawa  natural-
nego; zajęcie stanowiska w dyskusjach teologicznych nad pojęciem czynu moral-
nego;  katolickie  rozumienie  autonomii  rozumu  praktycznego,  która  jest  „teo-
nomią uczestniczącą” w tym sensie, że „człowiek (…) uczestniczy dzięki światłu na-
turalnego rozumu i Bożego Objawienia” w poznaniu dobra i zła, które w pełni po-
siada sam Bóg (n. 41).

Dwa lata później Jan Paweł II wydał kolejną encyklikę, Evangelium Vitae (EV). Roz-
wija ona wielkie kwestie dotyczące życia i z całą siłą potwierdza prawo do życia 
każdej istoty ludzkiej od poczęcia do naturalnej śmierci. Nade wszystko, pierwszy 
raz w historii teologii moralnej, trzy pouczenia zostały wyraźnie ogłoszone z tytułu 
„Magisterium zwyczajnego i  powszechnego”:  zakaz morderstwa (EV 57),  zakaz 
aborcji (EV 62) i zakaz eutanazji (EV 65). Jak to zaznacza J.-F. CHIRON 47, te trzy po-

47 J.F. CHIRON, L'infaillibilité et son objet, Paris : Cerf, 1999, pp. 479-487.

uczenia wyróżniają się wyraźnie spośród całego tekstu Encykliki przez charaktery-
styczną formułę. Da się tu zauważyć kilka podobnych elementów, które składają 
się na uroczysty charakter tych stwierdzeń:

Każdy ze wskazanych czynów został precyzyjnie określony i za każdym razem pod-
kreślono ciężar danego czynu.

• Stanowisko  papieża  jest  wyrażone  w  mocny  sposób:  „potwierdzamy”, 
„oświadczamy”.

• Jan Paweł II trzykrotnie wspomina „Magisterium zwyczajne i powszechne” 
odsyłając w przypisie do Lumen Gentium 25.

• Podstawa tych doktryn wskazana jest trzykrotnie z tymi sami odniesienia-
mi: do prawa naturalnego i do Słowa Bożego.

• Również trzykrotnie pojawia się odniesienie do Tradycji Kościoła, która za-
wsze przekazywała tę doktrynę.

Jakkolwiek, zgadzając się z CHIRONEM, należy zauważyć, że żadna z tych trzech 
deklaracji nie precyzuje, jaką siłę przyzwolenia powinien jej okazać katolik, nie-
mniej stanowczość i precyzja tych deklaracji i ich odniesienie do Magisterium zwy-
czajnego i powszechnego oraz do Lumen Gentium 25 pozwalają na przekonanie, 
że Biskup Rzymu wyraża tu nieomylność Kościoła z tytułu Magisterium zwyczajne-
go i powszechnego. Jak zaznacza dalej CHIRON, „trudno sobie wyobrazić, by te 
orzeczenia  mogły  być  jeszcze  bardziej  kategoryczne  i  przypomniane  z  jeszcze 
większą stanowczością.” Niemniej jednak na zakończenie swoich uwag CHIRON 
przypomina, że zadaniem debaty teologicznej pozostaje poszukiwanie ewentual-
nych innych interpretacji i ocena wyłaniającego się konsensusu, by ocenić siłę au-
torytetu wyrażoną w trzech potępieniach zawartych w Encyklice.

Dokumenty Magisterium wydane w epoce posoborowej poruszały szczegółowe 
kwestie z teologii  moralnej, zwłaszcza z etyki seksualnej i  społecznej.  J.-Y.  CAL-
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VEZ48 uwzględnił perspektywę różnych dokumentów i pokazał, że wypracowanie 
oceny moralnej w obu tych dziedzinach nie opiera się na tym samym podejściu w 
teologii  moralnej  fundamentalnej.  Kwestie  etyki  seksualnej  są  traktowane  ze 
szczególną surowością i opierają się na nienaruszalnych zasadach. Z kolei w etyce 
społecznej nie spotykamy tak jednoznacznego języka, ponieważ rolą Magisterium 
jest przypomnienie zasad, których zastosowanie pozostawia się chrześcijanom ży-
jącym w bardzo różnorodnych sytuacjach i kontekstach. Na zakończenie szczegó-
łowej analizy J.-Y. CALVEZ stwierdza: „Jest zatem trudne, a może nawet niemożli-
we, znalezienie racji usprawiedliwiającej tak zasadniczą różnicę między traktowa-
niem etyki społecznej w ogólności a etyką seksualną” i wzywa do zaangażowania 
na rzecz „poszukiwania większej jedności w podchodzeniu” do obu dziedzin.

Teologia posoborowa zastała naznaczona przez napięcia, a nawet konflikty między 
Magisterium a teologami, zwłaszcza w dwóch dziedzinach bioetyki: w 1968 r. w 
dziedzinie regulacji urodzin wraz z encykliką Pawła VI  Humanae Vitae oraz w r. 
1987 w dziedzinie medycznego wsparcia prokreacji wraz z instrukcją Kongregacji 
Nauki Wiary  Donum Vitae. Brak zgody i publiczną opozycję względem nauczania 
Magisterium określa  się  terminem niezgody.  Dlatego Kongregacja  Nauki  Wiary 
wydała w 1990 r. dokument pod tytułem „Kościelne powołanie teologa” (Donum 
Veritatis)49. Dokument ten zawiera normy regulujące właściwą relację między Ma-
gisterium a teologami i propozycje rozwiązywania powstających ewentualnie na-
pięć. W dziedzinie teologii moralnej dokument przypomina hermeneutyczne regu-
ły nauczania Magisterium. Konflikty mogą powstawać ponieważ „do pouczeń mo-
ralnych mogą się zakraść braki, a nawet błędy”. Korzystając ze swej kompetencji w 
dziedzinie historii i z rozeznania teologicznego, teolog może uznać, że zdroworoz-
sądkowe oceny były wydane w pewnym kontekście: „Teolog wie, że niektóre osą-
dy Magisterium mogły być usprawiedliwione w czasach, w których zostały wyda-
ne”. Gdy pojawiają się prawdziwe napięcia między teologami a Magisterium, Kon-
gregacja Nauki Wiary przypomina o wadze dialogu w miłości dla skutecznego po-

48 J.Y. CALVEZ, "Morale sociale et morale sexuelle", Etudes, mai 1993, pp 641-650.
49 Kongregacja Nauki  Wiary,  "La vocation ecclésiale  du théologien",  La  Documentation 
Catholique, 15 juillet 1990, 2010, pp 693-701.

szukiwania  prawdy  moralnej.  Inna  reguła  przypomina  o  konieczności  dyskrecji 
teologa, który powinien brać pod uwagę miarę swojej pracy i nie ogłaszać publicz-
nie swych hipotez i opinii, z szacunku dla Ludu Bożego. O ile napięcia pomiędzy 
Magisterium a teologami są nieuniknione, bo są częścią życia, o tyle powinno się  
je przeżywać we wspólnocie Kościoła, nie dopuszczając, by doprowadziły do nie-
zgody.

Kształtowanie podmiotu, etyka cnót i kazuistyka

Sobór Watykański II, na przykład w Gaudium et Spes 50, opowiedział się za chrze-
ścijańską etyką odpowiedzialności, przyznając należne miejsce podmiotowi mają-
cemu dokonać osądu moralnego. Zadaniem teologii moralnej jest znaleźć i wziąć 
pod uwagę warunki niezbędne do kształtowania podmiotu moralnego, by wzra-
stał w „odpowiedzialności ludzkiej i chrześcijańskiej”.  W tej perspektywie wiele 
dzieł powstałych w Stanach Zjednoczonych pogłębia etykę cnót. Cnoty moralne są  
to sposoby bycia nabyte zarówno przez doświadczenie jak i  przez powtarzanie 
czynów moralnych. Pozostają one nieodłączne od ciągłości w działaniu i zdobywa 
się je podczas stopniowego kształtowania podmiotu. Jak słusznie podkreśla jeden 
z amerykańskich specjalistów z dziedziny teologicznej etyki cnót J. KEENAN50, cno-
ty należą do koncepcji życia moralnego, które zmierza do udoskonalenia całej oso-
by we wszystkich jej relacjach: „powołanie do stawania się chrześcijaninem to po-
wołanie do wzrastania”. Taka właśnie jest dynamika Nowego Testamentu: Ewan-
gelie są przepełnione opowiadaniami o ludziach, którzy wielkimi krokami zbliżają 
się do Pana”51. Cnoty znajdowały się w sercu moralności Ojców Kościoła i św. To-
masza z Akwinu. Następnie między XI a XX wiekiem zostały przesłonięte przez teo-
logię moralną, która skupiła się na konkretnych czynach i  na listach grzechów. 
Poza powszechnie znanymi cnotami teologalnymi i kardynalnymi KEENAN propo-
nuje inne cnoty jak gościnność, poczucie humoru, właściwe poczucie własnej war-
tości, a także troska o własne ciało.

50 J. KEENAN, Les vertus, un art de vivre, traduction française de Claire Serras-Douxami  
[Virtues for ordinary christians, 1996], Paris : Editions de l'Atelier, 2002.
51 Ibid. p.45.
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Ponadto zainteresowanie cnotami prowadzi do zainteresowania działaniem osobi-
stym i wspólnotowym (społecznym, zawodowym, kościelnym), które nas kształtu-
je, a przez to rozwija cnoty. Ponieważ cnoty moralne (a wśród nich kardynalne) 
zdobywa się przez ich praktykowanie, zainteresowanie współczesnej teologii mo-
ralnej kieruje się na rolę wspólnoty wiary w kształtowaniu podmiotu. Temu tema-
towi poświęcony został jeden z ostatnich zeszytów  Recherches de Science Reli-
gieuse z dziedziny teologii moralnej: „Moralność chrześcijańska wobec wyzwania 
ze strony wspólnot”52.

Uwaga przywiązywana do podmiotu w jego pełnym wymiarze i w jego wzrastaniu 
nie wyklucza jednak kazuistyki, czyli refleksji moralnej nad konkretnymi sytuacja-
mi. Najnowsze studia historyczne poświęcone kazuistyce odnawiają jej chrześci-
jańskie rozumienie i jej aktualność53. Chodzi o to, by nie lekceważyć kazuistyki pod 
pretekstem jej rygoryzmu lub laksyzmu, ale by zwrócić uwagę „na kontekst nie-
zbędny do tego, by współczesna praktyka kazuistyki broniła przed relatywizmem. 
Tym kontekstem jest szacunek dla cnót i dla Pisma św., które kształtują charaktery 
i wizje świata w zgodzie z Ewangelią”.

Jak  pojmować  relacje  między  wiarą  a  moralnością  w społeczeństwie  plurali-
stycznym i laickim?

Współczesna teologia moralna stara się zaoferować propozycję w służbie „dobre-
go życia” w naszych społecznościach. Ale jak pogodzić pluralistyczny i laicki cha-
rakter społeczeństwa francuskiego z wiarą jako oryginalnym źródłem inspiracji i 
rzucenia światła na życie moralne? Kwestię tę porusza G. MÉDEVIELLE w artykule 
o znamiennym tytule „Pluralizm etyczny i świeckość w teologii moralnej”54 Pamię-
tając, że powołanie moralne jest wspólne dla wszystkich ludzi i że teza Oświecenia  

52 "Dossier:  théologie  morale.  La  morale  chrétienne  au  défi  des  communautés", 
Recherches de science religieuse, Janvier-Mars 2007,95/1.
53 Zob. Recenzję autorstwa G. MÉDEVIELLE na temat książki J.F. KEENAN and T.A. SHAN-
NON, The Context of Casuistry, Georgetown University Press, Washington D.C., 1995, in 
RSR, avril-juin 2004, tome 92/2, pp 320-322.
54 G.MÉDEVIELLE,  "Pluralisme éthique  et  laïcité  en  théologie  morale",  Transversalités, 
revue de l'Institut catholique de Paris, 91, 2004, pp.71-93.

„o przestarzałym charakterze chrześcijaństwa mocno ciąży na dzisiejszej moral-
ności”  – jak  ująć  relację  pomiędzy  wiarą  w Boga a  doświadczeniem etycznym 
wspólnym dla każdego człowieka? Refleksja teologiczna naszej Autorki skupia się 
na  poszukiwaniu modelu teoretycznego zdolnego opisać  rolę  wiary  przy  poru-
szaniu kwestii moralnych. G. MÉDEVIELLE dokonuje krytycznego przeglądu trzech 
modeli, które w posoborowych debatach nad chrześcijańską specyfiką moralności 
zamierzały zdać sprawę z wpływu wiary na etykę w społeczeństwie post-moder-
nistycznym.

Pierwszy model to „etyka autonomiczna”: wiara jest tu pojmowana jako „dusza 
zaangażowania w świecie”. Ten model zakorzeniony w teoriach autorstwa J. MA-
RITAINA przyznaje, w duchu Soboru Watykańskiego II, „słuszną autonomię rzeczy-
wistościom ziemskim”.  Można go  opisać  jako  „racjonalną  etykę  ukształtowaną 
przez wiarę”55.  W etyce autonomicznej „chrześcijański charakter moralności nie 
krył się w specyficznej treści normatywnej, ale raczej w tym, że wiara wpisuje mo-
tywacje etyczne w swoją własną logikę”. Wówczas życie teologalne leży u źródeł 
działania etycznego i nadaje mu pełni sensu.

Nasza Autorka przedstawia atuty tego modelu: pozwala on na przyjęcie wspólne-
go doświadczenia etycznego w odniesieniu do etyki powszechnej dostępnej dla 
rozumu każdego człowieka. Nie ma wymagań etycznych specyficznie chrześcijań-
skich, ale wiara chrześcijańska stanowi motyw do zabrania głosu i zaangażowania 
się w społeczne debaty.

Słabą stroną etyki autonomicznej jest ryzyko „osłabienia wiary”, gdy etyka chrześ-
cijańska spotyka się z etyką świecką w stawianiu tych samych wymagań. O ile to 
spotkanie sprawdza się jeszcze w kulturze jeszcze chrześcijańskiej, to w kulturze 
post-modernistycznej, w której wartości i normy oderwały się od jakiegokolwiek 
fundamentu, pozorna jednomyślność co do wartości kryje odmienne antropologie 
i odmienne normy56. W takim kontekście można zarzucić temu modelowi, że po-
mija to, co wiara chrześcijańska może wnieść do wielostronnej debaty etycznej. 

55 Wymieniliśmy już niektórych przedstawicieli tego nurtu : niemieckich teologów Alfonsa 
AUERA et Josepha FUCHSA, i teologa amerykańskiego Charlesa CURRANA.
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Autorka wzywa zatem do przekroczenia tego modelu, by wierze stworzyć możli-
wość złożenia świadectwa o prawdzie człowieczeństwa.

Drugi model to model świadectwa: chodzi w nim o etykę wiary. Model ten po-
wstał we współczesnym kontekście i jest reakcją na groźbę samo-zeświecczenia 
Kościoła z poprzedniego modelu. Głównymi przedstawicielami tego nurtu są Phi-
lippe DELHAYE i Joseph RATZINGER. Kładą oni nacisk na specyficzny wkład wiary 
chrześcijańskiej zdolnej podać wskazówki etyczne wolnym ludziom, którzy wcho-
dzą  na  drogę  naśladowania  Chrystusa.  Nurt  ten  opowiada  się  za  powrotem, 
wbrew racjonalizacji etyki, do jej chrześcijańskich źródeł: praktyka liturgiczna, me-
dytacja nad Pismem św. i życie Kościoła stanowią inspirację dla podmiotu sięgają-
cą jego czynów. Tak rozumiane chrześcijaństwo nie może zniknąć z życia publicz-
nego. Chodzi tu nie tylko o podtrzymanie tożsamości chrześcijańskiej, ale także o 
zachowanie wizji człowieczeństwa odpornej na relatywizm. Zdaniem zwolenników 
etyki wiary, nie da się stawić czoła wyzwaniom współczesności bez naświetlenia 
ich z punktu widzenia przekonań religijnych.

Nasza Autorka zarzuca temu modelowi, że pomija on kwestię ukształtowania pod-
miotów zdolnych do odpowiedzialnego rozeznania moralnego (zarzut ten odnosi 
się zresztą także do etyki autonomicznej). Albowiem kontekst współczesny ujaw-
nia raczej delikatność podmiotów, które zmuszone są do samodzielnego kształto-
wania i  odnajdywania siebie w atmosferze pluralizmu. G. MÉDEVIELLE wyciąga 
więc następujący wniosek: aby zastanowić się nad wkładem wiary w etykę, trzeba 
zgłębić genealogię podmiotu moralnego.

Wynika stąd zainteresowanie trzecim modelem relacji między wiarą a moralno-
ścią: „komunitariańska etyka cnoty: wiara jako styl życia”. Jest to model wyznanio-
wy i zawierający świadectwo bardziej radykalne niż model etyki wiary. Podobnie 
jak ona, model ten pojmuje życie moralne nie tylko jako rozwiązywanie konkret-
nych zagadnień etycznych, ale jako zadanie ułożenia całości życia jako podążania 

56 Jest to szczególnie widoczne w problemach bioetycznych związanych z końcem życia: w 
imię tej samej godności ludzkiej jedni żądają opieki paliatywnej, a inni domagają się euta-
nazji.

za Chrystusem. Głównym przedstawicielem tego nurtu jest  amerykański teolog 
protestancki  (metodysta) Stanley HAUERWAS. Życie moralne jest jego zdaniem 
sposobem postrzegania świata i bycia w świecie prowadzącym do ukształtowania 
podmiotu. Proces ten ma miejsce zawsze wewnątrz jakiegoś społeczeństwa, ja-
kiejś  wspólnoty.  Dlatego model  komunitariański  może odegrać  pozytywną rolę 
podtrzymując delikatne osobowości epoki post-modernizmu. Chrześcijański etos 
komunitariański jest konieczny do kształtowania tożsamości chrześcijan i do zaj-
mowania stanowiska wobec wielości poglądów etycznych w społeczeństwie.

Jednak również i ten model ma swoje słabe strony: zdaje się on zapominać, że po-
st-modernistyczny podmiot zanurzony jest w wielu sferach życia, a nie tylko w 
jednej  wspólnocie;  poza  tym  Kościołowi  poszukującemu  tożsamości  grozi  za-
mknięcie się w sobie, podczas gdy w refleksji nad relacją między wiarą a etyką 
chodzi właśnie o obecność w debacie publicznej.

Podsumowując można wyznaczyć następujące kierunki dla poszukiwań roli teolo-
gii moralnej w zlaicyzowanym społeczeństwie:

• Należy pamiętać, że wymagania etyczne są racjonalne i powszechne, ale 
ta powszechność może być przeżywana tylko w jakichś lokalnych warun-
kach. A zatem chrześcijaństwo przeżywane lokalnie zawsze jest wezwane 
do powszechności, ale także trzeba kontynuować debatę nad sensem pra-
wa naturalnego.

• W społeczeństwie post-modernistycznym ukształtowanie chrześcijańskie-
go podmiotu moralnego i możliwość działania zgodnego z Ewangelią wy-
magają  współdziałania  wszystkich  elementów  etosu  chrześcijańskiego. 
Dlatego należy dalej zastanawiać się nad rolą wspólnot wiary w kształto-
waniu podmiotu moralnego. Jest to pierwszorzędne zadanie w obecnym 
kontekście kulturowym.
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• Te pola poszukiwań ujawniają zadanie wyznaczone dla teologii moralnej 
zgodnie  z  linią  przewodnią  sformułowaną  przez  G.  MÉDEVIELLE57:  „Za-
danie  uniknięcia  z  jednej  strony sekularyzmu,  który  porzuca wartości  i 
normy zostawiając w etyce publicznej tylko poczucie poprawności zamiast 
prawdziwego dobra, a z drugiej – uniknięcia komunitaryzmu, który okazu-
je się niezdolny do odkrycia powszechnego charakteru etyki”.

Debata nad miejscem teologii moralnej w społeczeństwach pluralistycznych odno-
si  się  także  do  szczególnego  kontekstu  „laickości  na  modłę  francuską”,  który 
utrudnia teologowi zabranie głosu w debacie etycznej.  Jak słusznie zauważa D. 
FOYER58, „Republika Francuska nie pozwala na uznanie wspólnoty wierzących za 
zdolnych do instytucjonalnego uczestnictwa w debatach interesujących całe spo-
łeczeństwo, jak np. debaty etyczne. Zresztą we Francji, w przeciwieństwie do in-
nych krajów Unii Europejskiej, Kościoły nie posiadają osobowości prawnej”. Dlate-
go powstaje pytanie skierowane do wspólnoty państwowej: „Czy to, co nie zaspo-
kaja aspiracji teologii katolickiej, może zadowolić społeczeństwo świeckie, które 
uważa się za demokratyczne?” Wydaje się, że nie. Dlatego, podsumowując, warto 
przemyśleć na nowo „laickość na modłę francuską”.

PODSUMOWANIE

Kilka innych kierunków badań współczesnej teologii moralnej zasługiwałoby jesz-
cze na szersze omówienie, na przykład:

Dialog z filozofią. Filozofia stanowi dla teologii łącznik konieczny do lepszego zro-
zumienia doświadczenia ludzkiego i problemów antropologicznych i etycznych, z 
którymi to doświadczenie się boryka. Encyklika Jana Pawła II Fides et Ratio (1998) 
apeluje o antropologię filozoficzną i filozofię moralną (n. 68).

57 G.  MÉDEVIELLE,  "Logique éthique  et  liberté  de la  foi  chrétienne dans la  spécificité  
catholique de l'approche éthique", Revue d'éthique et de théologie morale, Septembre 
2003, 226, p 282.
58 Dominique FOYER, "En contexte de laïcité à la française, quelle place pour la théologie 
dans les débats éthiques ?", Revue d'Ethique et de Théologie Morale, Septembre 2006,  
240, p 75-90.

Gaudium et Spes (44, 2) wzywa do odczytywania z pomocą Ducha Świętego „roz-
maitych języków naszych czasów”. Są wśród nich nauki  o człowieku, zwłaszcza 
psychologia i psychoanaliza. Dialog między psychoanalizą a etyką chrześcijańską 
rozpoczęli już w latach 50. Louis BEIRNAERT i Antoine VERGOTE. La Revue d'Ethi-
que et de Théologie Morale regularnie publikuje artykuły, które przedłużają ten 
dialog.

Ekumeniczny wymiar teologii moralnej59. W lutym 2003 r. odbyło się na Instytu-
cie Katolickim w Paryżu sympozjum na temat: „Stosunek do tradycji teologicznej 
w etyce. Podejście ekumeniczne”. Kończąc to sympozjum Y.-M. BLANCHARD, dy-
rektor Wyższego Instytutu Studiów Ekumenicznych, zaapelował,  by ekumenizm 
stał się „stałym wymiarem refleksji teologicznej, a do tego wystarczy tylko by teo-
logię rozumieć jako poszukiwanie i przeżywać ją jako dialog. Niniejsze sympozjum 
zaświadcza, że jest to nie tylko możliwe, ale i owocne”60.

Nauczanie teologii moralnej. Sobór Watykański II w dekrecie o formacji kapłań-
skiej (n. 16) zaznacza, że „szczególną troskę należy skierować ku udoskonaleniu 
naukowego wykładu teologii moralnej”. Nauczanie moralności stanowi w naszych 
czasach prawdziwe wyznanie, bo należy liczyć się zarówno z „kryzysem chrześci-
jańskiego przepowiadania moralności”61 jak i z oczekiwaniami studentów, którzy 
otoczeni pluralizmem kulturowym i różnorodnością naszych społeczeństw, oka-
zują  silną  potrzebę  odnalezienia  tożsamości.  Wobec  tego  wyzwania  nauczanie 
teologii moralnej według Ratio Studiorum dla seminariów francuskich62 w celu for-
macji  przyszłych księży nadaje następujący kierunek: doprowadzić seminarzystę 
„do odkrycia piękna i trafności moralności chrześcijańskiej, do czerpania radości z  

59 Wspomnieliśmy  juz  wielu  teologów  moralistów  protestanckich  biorących  udział  we 
współczesnych dyskusjach : E. FUCHS (Genève), D.MÜLLER (Lausanne), S.HAUERWAS (Ca-
roline du Nord).
60 Materiały z sympozjum zostały wydane w Revue d'éthique et de théologie morale, n°  
226, septembre 2003, pp. 161-309.
61 Les Evêques de France, Proposer la foi dans la société actuelle. Lettre aux catholiques de 
France. Paris : Cerf, 1996, p. 65.
62 Les Evêques de France, La formation des futurs prêtres. Paris : Centurion/Cerf, 1998, 
p.10.
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wolnego wypełniania dobra. Dzięki temu przyszli księża przygotują się do pomaga-
nia osobom i wspólnotom Kościoła w ocenianiu i działaniu zgodnie z Ewangelią i  
do kształtowania siebie w autentycznej świętości”. Dokonuje się to przez wycho-
wanie do odpowiedzialności moralnej, ludzkiej i chrześcijańskiej: należy „rozwijać 
u kleryków zdolność do prawego chrześcijańskiego osądu moralnego, który jest  
obiektywny i wyważony. Nauczanie daje im wskazówki niezbędne do prowadzenia 
życia chrześcijańskiego w różnych miejscach i aspektach życia ludzkiego”.

Teologowie moraliści są usilnie zachęcani to kontynuowania pracy na różnych po-
lach. Benedykt XVI dał świadectwo wadze, którą przywiązuje do roli moralności w  
misji  Kościoła  naszych  czasów.  W  swej  pierwszej  encyklice  Bóg  jest  miłością, 
zwłaszcza w jej pierwszej części, zawarł nauczanie w dziedzinie teologii moralnej 
fundamentalnej. Papież zwraca naszą uwagę szczególnie na dwa wymiary moral-
ności: wymiar „odpowiedzi ludzkiej na miłość Boga (Wprowadzenie) oraz wymiar 
misyjny: „Żyć miłością i w ten sposób wprowadzić światło Boże w życie świata” (n.  
39)


