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Wstęp
Smoleñsk to miasto w Rosji i stolica obwodu smoleñskiego. Tam 10 kwietnia 2010 r., o godz. 8.41,06 na lotnisku Smoleñsk-Siewiernyj dosz³o do katastrofy polskiego samolotu rz¹dowego Tu-154 M, w której zgin¹³ prezydent Lech
Kaczyñski wraz z 95 osobami prezydenckiego samolotu. W tej katastrofie zgin¹³
tak¿e Biskup Polowy Tadeusz P³oski, profesor nauk prawnych, genera³ dywizji,
pomiertnie genera³ broni.
Istotn¹ czêci¹ ¿ycia dla ks. prof. Tadeusza P³oskiego by³ Uniwersytet
Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie. Ks. Tadeusz P³oski pracê dydaktyczn¹ rozpocz¹³ w 1998 r. jako adiunkt i wyk³adowca w Instytucie Prawa i Administracji
ówczesnej Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Olsztynie. Prowadzi³ æwiczenia
i wyk³ady z prawa wyznaniowego. Od 2001 r. by³ wyk³adowc¹ prawa wyznaniowego na Wydziale Prawa i Administracji UWM. Wypromowa³ 47 absolwentów
z tytu³em zawodowym licencjata oraz 59 magistrów. W tym czasie opublikowa³
ponad 150 artyku³ów naukowych i popularnonaukowych. Uczestniczy³ w wielu
konferencjach i sympozjach w kraju i za granic¹ powieconych zagadnieniom
prawa i duszpasterstwa wojskowego.
11 grudnia 2007 r. Rada Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu nada³a Biskupowi Polowemu gen. dyw. dr Tadeuszowi
P³oskiemu stopieñ naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych po odbyAdres/Adresse/Anschrift: dr Ryszard Andrzej Podgórski, Katera Socjologii, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Ks. F. Szrajbera 11,10, 007 Olsztyn. rp.socjologia@vp.pl.
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tym kolokwium habilitacyjnym na podstawie publikacji Duszpasterstwo w Wojsku Polskim. Studium prawne z uwzglêdnieniem praw cz³owieka i prawa
humanitarnego. 29 lutego 2008 r. Senat UWM powo³a³ biskupa Tadeusza P³oskiego na stanowisko profesora Uniwersytetu, a nastêpnie na kierownika Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji UWM w Olsztynie.
Niniejszy artyku³ zosta³ napisany na podstawie kazañ ks. Tadeusza P³oskiego, które wyg³osi³ jako Biskup Polowy. Aksjologia ks. Tadeusza P³oskiego ma
charakter personalistyczny1 i chrystocentryczny siêgaj¹cy do fenomenologii
Maxa Schelera i personalizmu chrzecijañskiego Jana Paw³a II.
Personalizm chrzecijañski, wyrastaj¹cy z nauki Kocio³a, stanowi pog³êbion¹ refleksjê myli filozoficznej i teologicznej nad integraln¹ koncepcj¹ osoby
ludzkiej. W refleksji nad wspó³czesnym personalizmem zauwa¿a siê, ¿e nie jest
on kierunkiem jednorodnym, ale obejmuje ró¿ne nurty: tomistyczny, aksjologiczny, egzystencjalny, spo³eczno-ekonomiczny. W ka¿dym z tych nurtów podkrela siê szczególn¹ rolê i wartoæ osoby ludzkiej ze wzglêdu na ni¹ sam¹, uznaj¹c
w cz³owieku byt nie tylko biologiczny i historyczny, ale przede wszystkim taki,
który wykracza poza naturê i poza historiê. Rozwój osoby ludzkiej jest rozumiany jako cel ¿ycia spo³ecznego, prymat wartoci osobowych (rozum, wolnoæ)
stawiany jest przed wartociami ekonomicznymi i strukturami spo³ecznymi, które warunkuj¹ ich postêp i rozwój.
Drugi paradygmat, jakim jest chrystocentryzm aksjologiczny podejmowany
w kazaniach biskupa P³oskiego wskazuje na Chrystusa jako ród³o objawia
cz³owieka cz³owiekowi (KDK 22). Wcielenie Jezusa Chrystusa jest wyrazem
afirmacji godnoci cz³owieka w historycznych, nierzadko dramatycznych, warunkach ludzkiej egzystencji. Nic, co ludzkie, nie jest obce Odkupicielowi cz³owieka i dlatego Ewangeliê jako orêdzie Bo¿ej mi³oci trzeba rozumieæ jako dobr¹
nowinê o cz³owieku, jako Ewangeliê cz³owieka, który swoj¹ aksjologiê prze¿ywa
poprzez idea³y chrystusowych b³ogos³awieñstw.

1. Aksjologia w kształtowaniu świata ludzkich wartości
Aksjologia g³osi, ¿e s³u¿y wprowadzaniu cz³owieka w wiat wartoci podstawowych: wolnoci, odpowiedzialnoci i mi³oci. Wolnoæ w rozumieniu
1 Personalizm w odniesieniu do teorii osoby po raz pierwszy zosta³ ujêty przez F.D.E. Schleiermachera, filozofa niemieckiego z XIX w. Natomiast obydwa pojêcia  i personalizm, i osoba  zaistnia³y
z wielk¹ si³¹ w latach dwudziestych XX w. za spraw¹ francuskich filozofów E. Mouniera i J. Maritaina.
Dziêki nim tematyka osoby szeroko siê rozwinê³a, zyskuj¹c popularnoæ w wiecie, zw³aszcza w kulturze chrzecijañskiej. Szczególny impuls tej problematyce w naszych czasach da³ Karol Wojty³a  zw³aszcza w Osobie i czynie (1969), potem jako Jan Pawe³ II. Osoba jako temat i wartoæ jest obecna u Jana
Paw³a II w ca³ej jego twórczoci naukowej.
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Karola Wojty³y to umiejêtnoæ opowiedzenia siê za dobrem. Istota wolna to tyle
co w³adaj¹ca sob¹, zale¿na przede wszystkim od siebie, tworz¹ca siebie i niejako zmuszona do ci¹g³ego potwierdzania siebie i wyboru w dzia³aniu, a wiêc
stanowienia o sobie. Dojrza³oæ osobow¹ osi¹ga siê w trwaj¹cym ca³e ¿ycie
procesie samostanowienia. Wychowanie do wolnoci jest jednoczenie wychowaniem do odpowiedzialnoci, gdy¿ ka¿dy wybór anga¿uje uczucia, rozum
i wolê. Emocjonalnoæ wzbudza poczucie odpowiedzialnoci, rozum umo¿liwia
refleksjê nad jej istot¹, a strona wolicjonalna to akt decyzji i zgody na podjêcie
odpowiedzialnoci. Cz³owiek jako osoba tkwi istotowo w odpowiedzialnoci
i musi zawsze czuæ siê odpowiedzialnym  oczywicie, za ka¿dym razem inaczej, a w ostatecznoci jest on odpowiedzialny za swoj¹ egzystencjê, aby j¹
urzeczywistniæ i zrealizowaæ na miarê swojego istnienia i istoty2.
Karol Wojty³a podkrela, ¿e odpowiedzialnoæ za drugiego cz³owieka
mo¿e wzi¹æ na siebie tylko ta osoba, która jest odpowiedzialna za siebie, za
swoje cz³owieczeñstwo. Tylko ten bowiem, kto mo¿e stanowiæ o sobie, mo¿e
stawaæ siê darem dla innych, darem z samego siebie, darem bezinteresownym.
Gwarantem i nonikiem odpowiedzialnoci w wymiarze miêdzyosobowym jest
wiê. Budowanie wiêzi to inaczej wychowanie do mi³oci i przez mi³oæ. Mi³owaæ to, po pierwsze, dostrzec osobê i jej dobro, po drugie wyjæ poza w³asny
egoizm i skierowaæ siê ku drugiemu cz³owiekowi3.
Z perspektywy aksjologicznej wszelka wolnoæ, odpowiedzialnoæ, powinnoæ moralna czynu, prawdziwoæ, czyli przyporz¹dkowanie w myleniu
i dzia³aniu tworz¹ podstawê ¿ycia osobowego jednostki ludzkiej4. Oznacza to,
¿e cz³owiek jest autonomicznym podmiotem, ród³em decyzji, realizatorem
wiadomych dzia³añ5. Dlatego cz³owiek urzeczywistnia siê w pe³ni poprzez ¿ycie psychiczno-duchowe, przekraczaj¹c domenê materialno-biologiczn¹6.
2
3
4
5

K. Wojty³a, Osoba i czyn, Kraków 1969, s. 190.
Zob. K. Wojty³a, Mi³oæ i odpowiedzialnoæ, Lublin 1982, s. 3451.
K. Wojty³a, Osoba i czyn, s. 360.
W refleksji Jana Paw³a II byt osobowy ukazany zosta³ jako wartoæ, jako dobro, do którego
jedynym pe³nowartociowym odniesieniem jest mi³oæ. W tym miejscu godna szczególnej uwagi wydaje
siê teza, zgodnie z któr¹ najw³aciwsz¹ relacj¹ dla ludzkiej struktury osobowej jest relacja mi³oci
rozumiana jako afirmacja jej wartoci. Cz³owiek jest bowiem bytem relacyjnym, pozostaj¹cym w cis³ej
relacji z innymi osobami. W osobie jest obecny  zdaniem Karola Wojty³y  wymiar, który nazywa on
uczestnictwem. Jest to co wiêcej ni¿ spo³eczny charakter cz³owieka  to skierowanie ku ¿yciu z innymi
osobami, a w sposób szczególny z Bytem Absolutnym. Osobowa zdolnoæ do uczestnictwa polega na
tym, ¿e cz³owiek istnieje i dzia³a z innymi osobami i ze wspólnot¹ w taki sposób, i¿ zachowuje swoj¹
to¿samoæ, nie przestaje byæ sob¹, a jego wolnoæ (samostanowienie) nie ulega przekreleniu (cyt. za:
A. Pe³ka, Personalizm chrzecijañski w ujêciu Karola Wojty³y  Jana Paw³a II, http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU7580 (8.11.2014). Teori¹ uczestnictwa zatem papie¿ t³umaczy wymiar spo³eczny,
relacyjny osoby ludzkiej. Uczestnictwo tkwi g³êboko w osobie, jest jej w³aciwoci¹. Osoba bowiem
urzeczywistnia siebie sam¹ w relacji do innych osób oraz w odniesieniu do wspólnego dobra. Osoba jest
relacj¹ do innych osób i do Boga, ale jest to relacja obdarzona du¿¹ miar¹ wolnoci. Na podstawie
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W cz³owieku duch buduje sobie swoj¹ piramidê wartoci, która im bardziej wznosi siê ku górze, tym jest szlachetniejsza, wartociowsza7. Ks. biskup
P³oski o ¿yciu duchowym cz³owieka powie, ¿e: troska o rozwój sfery duchowej jest jeszcze wa¿niejsza ni¿ troska o zdrowie fizyczne i psychiczne, o wykszta³cenie i status spo³eczny, o pracê zawodow¹ i dobrobyt materialny. Cz³owiek pozbawiony duchowoci nie jest w stanie m¹drze kierowaæ pozosta³ymi
sferami swego cz³owieczeñstwa. Duchowoæ to zdolnoæ cz³owieka do zrozumienia samego siebie, a zw³aszcza do znalezienia odpowiedzi na pytanie: kim
jestem, sk¹d siê wzi¹³em, dok¹d zmierzam, w oparciu o jakie wiêzi i wartoci
mogê osi¹gn¹æ cel mojego ¿ycia? Dziêki duchowoci cz³owiek potrafi zaj¹æ
wiadom¹ i odpowiedzialn¹ postawê wobec siebie i wiata. [ ] Tylko cz³owiek
duchowy potrafi myleæ, kochaæ i pracowaæ8. To wiadczy o tym, ¿e cz³owiek
ubogaca siebie w zakresie ca³ego bytu i jest bytem nie tylko statycznym, ale
stanowi te¿ rzeczywistoæ p³ynn¹, dynamiczn¹, która realizuje siebie w dzia³aniu,
rozwija wszystkie swoje bytowe warstwy, rozszerza swój horyzont przez tworzenie nowych wartoci.
Aksjologii biskup P³oski powiêci³ wiele miejsca9. Dotyczy³a ona prawdy,
dobra, mi³oci, sprawiedliwoci, pokoju, wolnoci, przyjani, praw cz³owieka.
wolnoci i mi³oci rozwija siê jej byt, autocelowoæ i doskona³oæ moralna, co ostatecznie spotyka siê
z wymiarem religijnym. Osoba jest realnoci¹ w sobie samej, ale jednoczenie posiada istotne relacje do
drugiej osoby, do innych osób przede wszystkim do Osób Niestworzonych. Cz³owiek jako osoba jest
obrazem Trójcy wiêtej. Na linii poziomej za idzie relacja wspólnotowa, a w chrzecijañstwie  eklezjalna (cyt. za: A. Pe³ka, Personalizm chrzecijañski w ujêciu Karola Wojty³y  Jana Paw³a II). Personalizm
chrzecijañski, jak wynika z ca³ego nauczania Karola Wojty³y  Jana Paw³a II, uznaje spo³eczny wymiar
natury ludzkiej, g³êboko zakorzeniony w osobowym charakterze cz³owieka.
6 Karol Wojty³a podkrela: Tak, jak nie mo¿emy oderwaæ osoby od duchowoci, tak te¿ nie
mo¿emy odrywaæ duchowoci od osoby. Na to zdaje siê wskazywaæ dowiadczenie. I dlatego te¿, kiedy
mowa o »naturze duchowej« (natura rationalis), mo¿na przyj¹æ to pojêcie o tyle, o ile wskazuje ono na
pewn¹ sta³oæ czy te¿ substancjalnoæ bytu duchowego (cyt. za: A. Pe³ka, Personalizm chrzecijañski
w ujêciu Karola Wojty³y  Jana Paw³a II). Fundament filozoficznej antropologii Karola Wojty³y  Jana
Paw³a II stanowi zatem dowiadczenie cz³owieka, które jak wynika z treci przytoczonego fragmentu
dzie³a Osoba i czyn, jest warunkiem jednoci cz³owieka  bytu osobowego i podmiotowego zarazem,
warunkiem to¿samoci i integralnoci ludzkiego ja.
7 Antropologiczne pomys³y Maxa Schellera, niew¹tpliwie ciekawe t³umaczenie specyfiki ducha,
a przez to odrêbnoci cz³owieka w stosunku do wiata przyrody, jednak nie mo¿na ich zaakceptowaæ ze
wzglêdu na sprzecznoæ z podstawowym, bezporednim prze¿yciem samowiadomociowym cz³owieka.
8 T. P³oski, B³ogos³awieni, którzy wprowadzaj¹ pokój. Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego
Wojska Polskiego. 8.05.31.12.2009. Nie ma drogi do mi³oci to mi³oæ jest drog¹, Warszawa
17.06.2009 [809], Toruñ 2010, s. 8991.
9 Zapytajmy, czym jest wartoæ w wymiarze spo³ecznym. S¹ to dobre rzeczy, które kszta³tuj¹
osobowoæ. W ujêciu dynamicznym byt ludzki jest nieskoñczony, niekompletny i niedoskona³y. Jest
uwarunkowany historycznie. Miesza siê w nim przesz³oæ, teraniejszoæ i przysz³oæ. Dlatego dynamika
jego istnienia wyra¿a siê w tym, ¿e mo¿e on okrelaæ siebie w kategorii postêpu, rozwoju, doskona³oci.
Dobro rozpoznane i przyjête przez cz³owieka staje siê jego wartoci¹. Mo¿e on tak¿e sam okrelaæ,
a nawet kreowaæ wartoci na drodze organizowania i poznania. Cz³owiek przyjmuje dobra na ró¿nych
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Zdaniem biskupa P³oskiego, wartoci mog¹ byæ realizowane w rzeczywistym
wiecie, ale istniej¹ uprzednio i niezale¿nie od niego. W tym miejscu, powo³uj¹c
siê na cytowane fragmenty wypowiedzi biskupa P³oskiego, dochodzimy do kwestii problemu poznania wartoci, które odzwierciedlaj¹ pogl¹dy Maxa Schelera10.
Ks. P³oski za Schelerem uwa¿a³, ¿e cz³owiek wartoci poznaje bezporednio,
intuicyjnie. By wiedzieæ, ¿e sprawiedliwoæ czy piêkno s¹ wartociami, nie potrzeba indukcji  wiemy to przed wszelkim dowiadczeniem, a dowiadczenie nie
mo¿e tego obaliæ ani potwierdziæ. To poznanie aprioryczne ma charakter emocjonalny, a nie intelektualny. Emocje maj¹ wiêc wartoæ poznawcz¹. Przyznanie funkcji poznawczej emocjom i rozró¿nienie ich czterech typów11 przez Schelera by³o
now¹ drog¹ poznawcz¹ w aksjologii s³u¿¹c¹ rozwojowi duchowemu cz³owieka.
Rozwój duchowy podkrela godnoæ cz³owieka12. Godnoæ cz³owieka
 mówi biskup P³oski  jest wewnêtrznym, wrodzonym i naturalnym znamiepoziomach swojej egzystencji: na poziomie biologicznym, psychologicznym, intelektualnym i duchowym.
Si³a wi¹¿¹ca przyjêtego dobra decyduje o stopniu wa¿noci i tym samym jego obowi¹zywalnoci. St¹d
wartoæ mo¿e byæ bardziej lub mniej anga¿uj¹ca byt ludzki. Na wszystkich tych poziomach przyjmowane
dobro kszta³tuje miêdzyosobowe relacje i sam¹ osobê. Inaczej to ujmuj¹c wartoæ stoi na drodze doskonalenia siê cz³owieka. Wartoæ nadaje znaczenie ludzkiemu dzia³aniu i wyznacza jego kres, którym jest
pe³nia, doskona³oæ. U róde³ takiego mylenia stoi za³o¿enie, ¿e u podstaw ka¿dego dzia³ania le¿y dobro
rozumiane uniwersalistyczne, które wpisuje siê w ludzkie mo¿liwoci poznawcze. Ten wymiar dobra jest
przedmiotem dyskusji ci¹gle otwartej, czego przyk³adem s¹ kontrowersje wokó³ rozumienia prawa naturalnego i zwi¹zanego z nim prawa cz³owieka.
Prawo normuje wartoci i z nich wyrasta, wyznacza cele dzia³ania i je zabezpiecza, okrela moc
wi¹¿¹c¹ wartoci, ale tak¿e tym samy je stratyfikuje. Czasem bywa tak, ¿e prawo charakteryzuje
i hierarchizuje wartoci. Jest to jednak wp³yw uwarunkowañ publicznych i instytucjonalnych. W dowiadczeniu jednostkowym wartoci s¹ prze¿ywane i uznawane. Nie mo¿na nie zauwa¿yæ tej zasadniczej
ró¿nicy, która karze rozumieæ wartoæ w jej dynamicznym charakterze. Jeli szuka siê wartoci jako
sta³ej, statycznej jakoci ¿ycia, to taka postawa jakby suponuje podejcie redukcjonistyczne w rozumieniu
dobra jako kategorii uniwersalistycznej i poznawczej. Jest to problem ontologii wartoci, która jest
przedmiotem spo³ecznych dyskusji i koncepcji ¿ycia spo³ecznego.
10 Zob. S. Kowalczyk, Cz³owiek w poszukiwaniu wartoci. Elementy aksjologii personalistycznej,
Lublin 2006, s. 158n.
11 W etyce wspó³czesnej najczêciej spotyka siê zaczerpniêty w³anie z Maksa Schelera podzia³
wartoci na cztery grupy, co odpowiada czterem poziomom uczuæ: wra¿eniom uczuciowym, uczuciom
witalnym, uczuciom psychicznym i czysto duchowym uczuciom metafizyczno-religijnym. M. Scheler,
Cierpienie, mieræ, dalsze zycie, t³um. A. Wêgrzecki, Warszawa 1994, s. 8.
12 Personalizm antropologiczny Jana Paw³a II, akcentuj¹c godnoæ osoby ludzkiej, ujmuje j¹
w dwóch aspektach. Po pierwsze, w aspekcie naturalnym. Podstaw¹ tego ujêcia jest fakt stworzenia
cz³owieka na Bo¿y obraz i podobieñstwo. Cz³owiek jako byt osobowy i podmiotowy zarazem, byt
duchowy, wolny i rozumny, ze wzglêdu na w³aciwoci swej natury posiada niezbywaln¹ godnoæ. Po
drugie, godnoæ osoby ludzkiej ma charakter nadprzyrodzony. W tym aspekcie wielkoæ cz³owieka
wynika ze stwórczego aktu Boga, z Jego samoobjawienia oraz z Chrystusowego Wcielenia i Odkupienia.
ród³em tej nadprzyrodzonej godnoci jest zatem Chrystus  S³owo Wcielone i Odkupiciel. Papie¿ tê
podstawow¹ prawdê chrzecijañsk¹ podkreli³ podczas pielgrzymki do Ojczyzny w 1997 r., gdy skonstatowa³: [ ] to Jezus Chrystus, »Ten sam wczoraj, dzi i na wieki« ( por. Hbr 13,8), objawi³ cz³owiekowi
jego godnoæ! To On jest gwarantem tej godnoci!. Nadprzyrodzona godnoæ osoby ludzkiej stanowi
niejako nobilitacjê dla jej godnoci naturalnej, a zarazem oba wymiary wielkoci i niepowtarzalnoci
cz³owieka tworz¹ integraln¹ ca³oæ. J. Pe³ka, www.szkolnictwo.pl/ (29.04.2013).
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niem niezale¿nym od kontekstu historycznego i spo³ecznego, bo jest darem
Bo¿ym. Godnoci istoty ludzkiej zawsze jest wartoci¹ w sobie i przez siê,
i wymaga, by traktowano j¹ jako tak¹, nigdy za jako przedmiot, który mo¿na
u¿yæ, narzêdzie czy rzecz [ ]13.

2. Aksjologia w budowaniu godności osoby ludzkiej
Godnoæ cz³owieka stanowi fundamentaln¹ normê ³adu spo³eczno-gospodarczego. Pozwala na analizowanie i ocenê zastanej rzeczywistoci spo³ecznej.
Afirmacja istoty osoby ludzkiej ma miejsce w³anie przez godnoæ, któr¹ cz³owiek nabywa od chwili poczêcia. St¹d te¿ godnoci cz³owieka jest celem
i podstaw¹ wielu aktów prawnych, w tym równie¿ o znaczeniu miêdzynarodowym14. Na tej podstawie mo¿emy powiedzieæ, ¿e personalizm, który reprezentowa³ biskup P³oski odwo³ywa³ siê do cz³owieka jako podstawowej wartoci15.
Wróæmy teraz do wartoci, które by³y dla ks. P³oskiego najwa¿niejsze.
Nale¿y do nich prawda jako fundamentalny postulat aksjologiczny, jaki przyj¹³
biskup P³oski za Janem Paw³em II. Pytanie o prawdê wprowadza cz³owieka
w dialog z Bogiem, ale tak¿e i z innymi ludmi oraz z samym sob¹. Pytaj¹c o ni¹,
czyli s³u¿¹c prawdzie w mi³oci [ ] budujemy wspólnotê ludzi wolnych
w prawdzie. I w tym miejscu biskup P³oski za Janem Paw³em przyj¹³, ¿e dar
zawierzania siê Bogu poprzez zawierzanie siê prawdzie i dobru wyzwala cz³owieka spod w³adzy tego, do czego on nie nale¿y, a co, zapanowawszy nad nim,
przyzwala mu na wszystko, z wyj¹tkiem bycia sob¹16. Biskup T. P³oski mówi³:
prawda potrafi byæ ród³em wewnêtrznego pokoju, podstaw¹ bezpieczeñstwa,
ale i wielkim ciê¿arem, powodem rozterek, ale prawda wyzwala17. Cz³owiek
staje siê wiadkiem prawdy i obroñc¹ zwi¹zanej z ni¹ wartoci moralnej. Powinnoæ afirmowania samej wartoci prawdy danej w poznaniu jest fundamentem
aksjologicznym, pierwotnym i obliguj¹cym normatywnie do afirmacji samego
podmiotu tego poznania  konkretnej osoby ludzkiej. Odkrycie tej powinnoci
13

J. Kowalczyk, Warszawa-Bemowo: Homilia Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, podczas Mszy w.
w Parafii pw. Matki Bo¿ej Ostrobramskiej z okazji powiêcenia popiersia Ojca wiêtego Jana Pawia II,
2005-06-09 www.ordynariat.pl (7.06.2012).
14 Ibidem (7.06. 2012).
15 Zob. T. P³oski, B³ogos³awieni, którzy wprowadzaj¹ pokój. Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego Wojska Polskiego. 8.05.31.12.2009. Wiara i moralnoæ s¹ niezmienne, Warszawa 1.10.2009
[869], Toruñ 2010, s. 264268.
16 Jan Pawe³ II, Veritatis splendor, Rzym 1993, nr 32.
17 T. P³oski, Mi³oæ ¿¹da ofiary. Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego Wojska Polskiego.
1.01.31.08.2008. Ojczyzna bardziej ukochali ni¿ w³asne ¿ycie, Warszawa 14.05.2008 [551], s. 245247.
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stanowi zarazem wspó³odkrycie powinnoci afirmacji ka¿dego innego bytu objawiaj¹cego osobowy sposób bycia, a wiêc  w wymiarze moralnym  ka¿dej
osoby ludzkiej.
Czy wiêc prawda wyzwala cz³owieka? Nie: odpowiada ks. biskup, dlatego,
¿e wyzwolenie oznacza otrzymanie wolnoci. O wolnoci decyduje mo¿liwoæ
dokonania wyboru, czyli posiadanie wolnej woli18. Poznanie prawdy to wspó³niesienie odpowiedzialnoci za ni¹. Byæ odpowiedzialnym za prawdê oznacza
wolnoæ. Z jednej strony ks. biskup P³oski potwierdza etyczn¹ twórczoæ cz³owieka pojmowan¹ jako czynienie siebie samego dobrym lub z³ym przez wiadome dzia³anie, z drugiej strony polemizuje z odniesieniem twórczoci do kreatywnej interpretacji sumienia, poniewa¿ nie akceptuje mo¿liwoci tworzenia przez
cz³owieka wartoci moralnych19. Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e granica twórczoci ludzkiej przebiega tam, gdzie wolnoæ cz³owieka napotyka na Bo¿e prawo
wynikaj¹ce z Dekalogu i Biblii20.
Drug¹ fundamentaln¹ wartoci¹ w rozwa¿aniach biskupa P³oskiego jest
dobro. Dobro nie jest wed³ug Arystotelesa najwy¿sz¹ ide¹, która obejmuje
wszystkie inne idee. Mimo tego wydaje siê, ¿e b³êdny by³by wniosek, sugerowany przez Arystotelesa, ¿e ze wzglêdu na wieloæ u¿ycia s³owa dobry, nale¿y
przyj¹æ, ¿e pojêcie dobra jest wy³¹cznie analogiczne, a zatem, ¿e wyra¿a podobieñstwo stosunków.
18

Jednym z po¿ytków p³yn¹cych z kszta³cenia i dyscypliny jest poszerzanie naszej sfery wewnêtrznej wolnoci. Poprzez edukacjê i æwiczenie doskonalimy charakter, co umo¿liwia nam opieranie
siê naciskom fizycznym, a zw³aszcza psychicznym, dostarczaj¹c nam zarazem odpowiedniej motywacji.
Niektórzy ucz¹ siê przez d³u¿szy czas obywaæ siê bez snu, powstrzymywaæ od jedzenia albo znosiæ
dotkliwy ból fizyczny bez utraty determinacji. Takie osoby maj¹ wiêcej wolnoci ni¿ inne. Ich sfera
wewnêtrznego samostanowienia jest obszerniejsza.
Okrelaj¹c mój w³asny sposób postêpowania, nie mogê abstrahowaæ od moich pobudek. Gdyby
wybory by³y ca³kowicie arbitralne, wolnoæ by³aby bezsensowna i ostatecznie niemo¿liwa. W swobodnie
podejmowanych przeze mnie czynach kierujê siê tym, co uznajê za dobre i warte wybrania, ale ten
wybór nie jest mi narzucony. Zgadzam siê czyniæ to, co mnie poci¹ga, poniewa¿ pochwala to mój rozum.
W moim swobodnym dzia³aniu dowiadczam samego siebie jako ród³a mych czynów i jako kogo
odpowiedzialnego za ich skutki. Moje dzia³ania w pewnym stopniu odbijaj¹ siê na mnie i w ten sposób
czyni¹ ze mnie to, czym jestem. Wolnoæ decydowania o w³asnym dzia³aniu jest zatem równoczenie
samookrelaniem siebie. Jan Pawe³ II wyjania to doæ obszernie przede wszystkim w dziele Osoba i czyn.
W Veritatis splendor (nr 38) Jan Pawe³ II cytuje s³owa w. Grzegorza z Nyssy o królewskiej
godnoci przynale¿nej tym, którzy posiedli tego rodzaju w³adzê nad sob¹. Dusza ujawnia sw¹ królewskoæ i wielkoæ [...] przez to, ¿e jest niezale¿na i wolna, rz¹dzi sob¹ samow³adnie, kieruj¹c siê w³asn¹
wol¹. Komu¿ innemu jest to dane, jeli nie królowi?. Wed³ug Papie¿a, wolnoæ nie osi¹ga tej królewskiej
godnoci, zanim nie wzniesie siê na poziom dokonywania wyborów, które ugruntowuj¹ skierowany ku
Bogu dynamizm ludzkiego ducha, kieruj¹cego siê pobudkami, wymagaj¹cymi tego, by duch przyj¹³ je
w sposób wolny.
19 Zob. T. P³oski, Mi³osierdzie Bo¿e trawa na wieki, Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego
Wojska Polskiego. 22.04.31.12.2007. Daæ siê prowadziæ Duchowi Bo¿emu, Warszawa 7.05.2007 [313],
Warszawa 2008, s. 3234.
20 Zob. ibidem.
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Dobro bytu jest racj¹ bytowego dynamizmu i realnego dzia³ania w wiecie
realnym. W³anie bytowy dynamizm przez realne dzia³anie bytów wynikaj¹ce
z dobra jest dzia³aniem celowym. Na kanwie rozumienia dobra zosta³a sformu³owana zasada celowoci, która dotyczy zarówno bytów poznaj¹cych, w tym
szczególnie cz³owieka, jak i bytów niepoznaj¹cych. Oczywicie celowoæ dobra
realizuje siê odmiennie u jednych, jak i u drugich. Mo¿emy wyró¿niæ potrójne
dobro: u¿yteczne, przyjemne i godziwe, które ma swe uzasadnienie w samym
przedmiocie, jak i sposobie po¿¹dania. Mo¿na jednak wyró¿niæ ró¿ne sposoby
po¿¹dania ze wzglêdu na podmiot, jak i sposób jego dzia³ania i wówczas mamy
po¿¹danie naturalne, zmys³owe i rozumne21.
Przypuszczenie, ¿e istnieje istota dobra, nie musi siê jednak równaæ przyznaniu racji Platonowi, ¿e dobro (wzglêdnie istota dobra) jest wy³¹cznie szczególnego rodzaju przedmiotem abstrakcyjnym (ide¹)22. Je¿eli ani u¿ytecznoæ,
ani doskona³oæ w obrêbie okrelonej formy nie zas³uguj¹ na miano istoty dobra, to byæ mo¿e tê istotê wyra¿aj¹ cnoty moralne lub wartoci moralne.
Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e dobro rozumiane jako cnota moralna jest
trwa³ym usprawnieniem  powsta³ym w wyniku powtarzania  do wiadomego
i wolnego spe³niania czynów moralnie dobrych i ¿e to usprawnienie kszta³tuje siê
jako efekt dostrze¿enia pozytywnej wartoci, która wyznacza swoistoæ ka¿dej
z cnót. I tak np. sprawiedliwoæ, umiarkowanie, mêstwo, roztropnoæ, ale tak¿e
wiernoæ, szlachetnoæ lub pokora mog¹ staæ siê trwa³ymi usprawnieniami, których ka¿dorazowa identycznoæ, tzn. to, czym siê one od siebie ró¿ni¹, bêdzie
wyznaczona przez treæ wartoci, jakimi s¹ odpowiednio sprawiedliwoæ,
umiarkowanie, mêstwo, roztropnoæ wiernoæ, szlachetnoæ, pokora23.
Zdaniem ks. biskupa P³oskiego, cz³owiek jako podmiot kreuje sam siebie
i ustanawia hierarchiê wartoci, w zgodzie z którymi stara siê ¿yæ. Wskazuje
wartoci nadrzêdne, które stanowi¹ o jego postêpowania. Wród wartoci
fundamentalnych, kultywowanych przez cz³owieka wyró¿niæ mo¿na: prawdê,
dobro, mi³oæ, sprawiedliwoæ i praworz¹dnoæ24.
Wyrazem transcendencji cz³owieka jest mi³oæ. Zdaniem ks. biskupa P³oskiego nie ma wielu mi³oci. Istnieje tylko jedna  ta, która wyp³ywa z Boga. Ta
jedna mi³oæ nieustannie ogarnia wszystkich ludzi i ca³y wszechwiat. Ale ta
21 Zob. M.A. Kr¹piec, S. Kamiñski, Z.J. Zdybicka, P. Jaroszyñski, Wprowadzenie do filozofii,
Lublin 1992, s. 5n.
22 Zob. A. Pieper, Dobro, w: E. Martens, H. Schnadelbach (red.), Filozofia. Podstawowe pytania,
t³um. K. Krzemieniowa, Warszawa 1995, s. 292.
23 Zob. S. Judycki, Co wiemy o istocie dobra?, Roczniki Filozoficzne 55 (2007), nr 2, s. 2141.
24 Zob. T. P³oski, Mi³osierdzie Bo¿e trawa na wieki, Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego
Wojska Polskiego. 22.04.31.12.2007. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, Warszawa 23.09.2007 [394],
Warszawa 2008, s. 262264.
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jedna mi³oæ ma ró¿ne oblicza. Znaj¹c je, w ka¿dej sytuacji mo¿na kochaæ siebie
i bliniego, a tym samym kochaæ Boga25. I w tym kontekcie ks. biskup P³oski
mówi o mi³oci, ¿e jest tajemnic¹, której nigdy w zupe³noci nie zrozumiemy.
Jednak zauwa¿a, ¿e mi³oæ jest w cz³owieku od momentu poczêcia26.
Antropologiczny sens mi³oci sprawia, ¿e mi³oæ podtrzymuje i zespala
wszystkie nasze miêdzyludzkie interakcje, ale interesuj¹ce s¹ wartoci, które
zdaniem biskupa P³oskiego wyra¿aj¹ pe³niê aksjologiczn¹ mi³oci przez: cierpliwoæ, ³askawoæ, ¿yczliwoæ, bezinteresownoæ, szczeroæ, sprawiedliwoæ,
umiejêtnoæ przepraszania, nie pamiêta urazów, nie cieszenia siê z niesprawiedliwoci, radoæ przezywanej prawdy27. Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e aksjologia
ta wyra¿a siê w: nied¹¿eniu do bycia zawsze pierwszymi, ¿ycia kszta³towanego
przez pieni¹dz, nieszukaniu poklasku i ludzkiego uznania, nieuwa¿aniu siebie za
lepszego od innych, nieudowadnianiu wszystkim naoko³o, kim jestem, ustêpowaniu innym, a tak¿e w umiejêtnoci przepraszania, wybaczania i niepamiêtania,
przejawianie mi³oci do nieprzyjaciela. Prawdziwa mi³oæ jest bezinteresowna,
nie szuka w³asnej korzyci, ale korzyci osoby kochanej  przyjaciela. Prawdziwy przyjaciel nie mo¿e mieæ dla swojego przyjaciela dwóch twarzy: przyjañ,
je¿eli ma byæ szczera i wierna, wymaga wyrzeczeñ, prawoci, wzajemnej przys³ugi, us³ug szlachetnych i godziwych. Od przyjaciela oczekuje siê wzajemnoci
w klimacie zaufania, który powstaje wraz z prawdziw¹ przyjani¹. Mi³oæ jest
odwag¹ brania i dawania28.

3. Wymagania aksjologiczne
ks. biskupa Tadeusza Płoskiego
Wymagania aksjologiczne, jakie stawia ks. P³oski, jednoczenie wi¹¿¹ siê
z wewnêtrzn¹ przemian¹, odnow¹ mylenia o nas samych. Jeli bowiem naruszone jest poczucie wartoci nas samych i naszego ¿ycia, ³atwo bêdziemy
podwa¿aæ wartoæ ¿ycia innych, ich pracy, motywacji. Wejcie na drogê przemiany zacz¹æ trzeba wiêc od poznania siebie. [ ] Trudno o wewnêtrzn¹ przemianê bez poznania prawdy o sobie, o tym, co tak naprawdê o sobie samym
25
26

Zob. ibidem. Obudziæ w sobie mi³oæ, widwin 20.09.2007 [418], Warszawa 2008, s. 335337.
Ibidem. Zdecydowaæ siê na siebie nawzajem, Warszawa 11.08.2007 [361], Warszawa 2008,
s. 170173.
27 Zob. T. P³oski, Mi³oæ ¿¹da ofiary, Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego Wojska Polskiego.
1.01.31.08.2008. Daj wiat³o ¿ycia i pe³niê wesela, Warszawa 24.05.2008 [557], Warszawa 2008,
s. 263266.
28 T. P³oski, Trwajcie mocni w wierze, Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego Wojska Polskiego.
4.06.22.04.2007. Tylko Mi³oæ jest doskona³a, Warszawa 28.08.2006 [168], Warszawa 2007, s. 5558.
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s¹dzê, jak mylê o swoim ¿yciu29. I dalej: Oznacza to, ¿e mi³oæ realizowana
przez powo³anie jest trudna, poniewa¿ wymaga od nas wiele silnej woli, która
prowadzi do stopniowego, lecz sukcesywnego przezwyciê¿enia samego siebie,
stawia na w obliczu koniecznoci dokonywania licznych wyborów oraz póniejszego sta³ego dawania im wiadectwa. Mo¿na wiêc s¹dziæ, ¿e mi³oæ cz³owieka
do Boga w perspektywie przedstawia siê w sposób praktyczny  jest bowiem
szczególn¹ mi³oci¹ wobec ubogich, chorych, zagubionych i odrzuconych [ ].
Cz³owiek ¿yj¹cy poza mi³oci¹ nie ma szans na odkrycie i rozwiniêcie swojego
powo³ania do ¿ycia w radoci i wiêtoci. Poza mi³oci¹ wszystko to, co najpiêkniejsze w cz³owieku, staje siê jego dramatem. Cz³owiek ¿yj¹cy poza mi³oci¹
staje siê niewolnikiem albo wrogiem w³asnego cia³a. U¿ywa mylenia po to, by
oszukiwaæ samego siebie. U¿ywa wra¿liwoci emocjonalnej po to, by nienawidziæ
siebie i innych. U¿ywa sumienia po to, by mieszaæ dobro ze z³em. U¿ywa wolnoci w taki sposób, ¿e j¹ traci. U¿ywa s³ów po to, by raniæ i krzywdziæ. U¿ywa
swojej seksualnoci po to, aby wyra¿aæ przemoc i przekazywaæ mieræ30.
Dla ka¿dego cz³owieka mi³oæ jest jedyn¹ drog¹, która prowadzi do ¿ycia
i szczêcia. Poza mi³oci¹ znajdujemy jedynie mieræ i nieszczêcie. W wiecie
ludzi istniej¹ zatem tylko dwie strony ¿ycia: ta, po której kochamy i ta, po której
umieramy. To w³anie mi³oæ nadaje sens naszemu istnieniu oraz sprawia, ¿e
mamy si³ê, by m¹drze kierowaæ tym wszystkim, co niezwyk³ego jest w cz³owieku: cia³em i seksualnoci¹, myleniem i wra¿liwoci¹ emocjonaln¹, sumieniem
i bogactwem duchowym, wolnoci¹ i idea³ami, zdolnoci¹ spotykania siê
z samym sob¹, z drugim cz³owiekiem i z Bogiem31.
I oto ks. P³oski konkluduje: Mi³oæ jest wrêcz nieobliczalna! Kochaæ to
wyjæ poza siebie, dawaæ i przyjmowaæ wszystko w imiê Mi³oci dla tego, kogo
siê kocha. Mi³oæ uto¿samiamy czêsto tylko z uczuciem. Tymczasem co innego
jest kogo lubiæ, czyli darzyæ uczuciem i doznawaæ w ten sposób przyjemnoci;
a co innego jest kochaæ, czyli chcieæ czyjego dobra, ale ze wzglêdu na niego,
a nie na swoj¹ przyjemnoæ. A to ju¿ wymaga decyzji, silnej woli, wytrwa³oci
i konsekwencji. I w³anie dlatego Bóg mówi: bêdziesz mi³owa³! Bez wzglêdu na
okolicznoci, samopoczucie, ochotê i cenê  kochaj! Bo mo¿esz kochaæ, jeli
tylko chcesz kochaæ. Mi³oæ jest bowiem tak¿e aktem woli. Bez tego by³aby
29 T. P³oski, Mi³oæ ¿¹da ofiary, Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego Wojska Polskiego.
1.01.31.08.2008 Duch Mi³oci, Braniewo 29.03.2008 [512], Warszawa 2008, s. 136138.
30 T. P³oski, Zostañ z nami, Panie, Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego Wojska Polskiego.
30.10.4.06.2006. wiêta Rodzina, Komorowo-Ostrów Mazowiecka 30.12.2005 [87], Warszawa 2006,
s. 240242.
31 Zob. T. P³oski, Mi³osierdzie Bo¿e trwa na wieki, Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego
Wojska Polskiego. 22.04.31.12.2007. Zdecydowaæ siê na siebie nawzajem, Warszawa 11.08.2007 [361],
Warszawa 2008, s. 170173.
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niemo¿liwa i wszelkie ludzkie odniesienia, a przede wszystkim ma³¿eñstwo
i rodzicielstwo by³yby niemo¿liwe. W Mi³oci trzeba byæ wyrozumia³ym, trzeba
umieæ przeczekaæ. Kochaæ to przyjmowaæ wady drugiego cz³owieka, by go
cierpliwoci¹ zmieniæ. Przyjmowaæ tak zwany trudny charakter, awantury. »Kochaæ, czego znieæ nie sposób« (z wiersza Po obu stronach). Tylko ci siê rani¹,
którzy najbardziej siê kochaj¹. Wobec obcych jestemy grzeczni, uczynni, wyrozumiali. Dlaczego siê ranimy? Bo nie umiemy siê kochaæ i nie sprawdzamy
siebie. Ale kochaæ to nie tylko dawaæ, nigdy nie wybieraæ na si³ê  tak¿e umieæ
przyjmowaæ. Wydaje siê, ¿e przyjmowaæ jest bardzo ³atwo. Tymczasem przyjmowanie jest bardzo trudne. Przyjmowaæ to zgadzaæ siê na to, co nam daj¹, bez
wzglêdu na to, czy nam siê to podoba, czy nie. Nie myleæ o sobie, ale o tym,
kto daje, by go nie uraziæ, choæ wrêcza nam niezrêczny prezent. W³anie dlatego
u róde³ wszystkich zasad postêpowania Bóg postawi³ mi³oæ32.
Priorytetem w poznaniu aksjologicznym jest Bóg, bo to w³anie z niego
wynikaj¹ postulaty aksjologiczne. I dlatego ks. biskup P³oski kryzys wspó³czesnego cz³owieka widzia³ w kryzysie prze¿ywania Boga, który wynika z kryzysu
wartoci. Rozumiej¹c te zale¿noci ks. biskup, postulowa³ uczciwoæ wobec
Boga, siebie i drugiego cz³owieka. Wtedy, jego zdaniem, cz³owiek dowiadcza
aksjologicznego poznania prawdy: prawdy o Bogu, o sobie, o drugim cz³owieku. Tylko w prawdzie, która istnieje w g³êbi ludzkiego ducha cz³owiek mo¿e
odnaleæ odpowied na podstawowe pytania egzystencjalne33. Je¿eli cz³owiek
unika pytañ, lub dowiadcza negatywnych prze¿yæ poznawczych, i wtedy mo¿emy mówiæ o kryzysie.
Realistyczna terapia aksjologicznego kryzysu wymaga repersonalizacji takich klasycznych wartoci, jak: prawdy, dobra, sprawiedliwoci, mi³oci, ¿yczliwoci, piêkna, wiernoci, które osadzone na relacji z Bogiem pozwalaj¹  zdaniem
ks. biskupa P³oskiego  prze¿ywaæ cz³owiekowi relacje z drugim cz³owiekiem
w przestrzeni spo³ecznej.
Oznacza to, ¿e aktywnoæ cz³owieka nie jest bezprzedmiotowa i zawsze
ukierunkowana jest na prze¿ywan¹ aksjologiê. Cz³owiek, oprócz prze¿ywania
wartoci ni¿szych (ekonomicznych i witalnych), odczuwa pragnienie realizowania wartoci wy¿szych (poznawczych, estetycznych, moralnych). Cz³owiek wartoci wy¿sze odczuwa dziêki swej wra¿liwoci na prawdê, dobro i piêkno.
Jednak te wartoci mog¹ byæ zafa³szowane. Odpowiednikiem zafa³szowania jest pojêcie resentymentu34. Resentyment, wed³ug Schellera, to zafa³szowa32
33
34

Ibidem [361], s. 170173.
Jan Pawe³ II, Veritatis splendor, nr 32.
Zob. T. P³oski, Mi³oæ ¿¹da ofiary, Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego Wojska Polskiego.
1.01.31.08.2008 Duch Mi³oci, Braniewo 29.03.2008 [512], Warszawa 2008, s. 136138.

38

Ryszard A. Podgórski
Filozofia

nie wartoci: pod jego wp³ywem zaczyna siê chwaliæ to, co nie ma wartoci,
a potêpiaæ to, co jest cenne. Potêpia siê bogactwo, a wynosi ubóstwo, chwali siê
chorobê i krzywo patrzy na zdrowego35. Przyczyn¹ tak rozumianego resentymentu jest zazdroæ. Jeli czego nie mo¿na zdobyæ i mieæ, zaczyna siê to
poni¿aæ, uznawaæ za niewartociowe, choæ wczeniej siê tego pragnê³o36. Odpowiednio pouk³adana hierarchia wartoci i wspó³czenie jest cnot¹ rzadko spotykan¹. Bez dobrze pouk³adanej hierarchii wartoci wci¹¿ bêdziemy nara¿eni na
deprecjacjê w³asnego cz³owieczeñstwa37. Dowiadczenie uczy, ¿e rodzimy siê,
aby umrzeæ, a jednak tak bardzo kochamy ¿ycie. Odczuwamy g³ód prawdy,
dobra, sprawiedliwoci i tego g³odu w pe³ni zaspokoiæ nie mo¿emy38.
Max Scheler pisze, ¿e rdzeñ chrzecijañskiej etyki nie wyrós³ na gruncie
resentymentu, lecz na mi³oci, która jest ukierunkowaniem tego, co szlachetne
ku temu, co nieszlachetne. W akcie zni¿ania (kenozy) cz³owiek dorównuje
Bogu. Im wiêcej daje, tym wiêcej otrzymuje, ale co musi w nim obumrzeæ.
Resentyment natomiast daje znaæ o sobie w postaci relatywizacji wartoci.
Cz³owiek nie umiej¹c odczytaæ obiektywnego porz¹dku wartoci lub ¿yæ wed³ug niego, mci siê na samej idei wartoci, odmawiaj¹c jej obiektywnoci,
g³osz¹c, ¿e wszystkie wartoci s¹ subiektywne.
Widzimy wiêc, ¿e mi³oæ wymaga wewnêtrznej przemiany, odnowy mylenia o nas samych z wartociami i przez wartoci. Wejcie na drogê przemiany
zacz¹æ trzeba od poznania siebie. wiêty Augustyn uwa¿a³, ¿e to pocz¹tek drogi
duchowej cz³owieka. Mówi³: scito te ipsum  poznaj siebie samego. Trudno
35 Resentyment polega na b³êdnym, wypaczonym stosunku do wartoci. Jest to brak obiektywizmu w ocenie i wartociowaniu, a ród³a jego le¿¹ w s³aboci woli. Chodzi o to, ¿e wy¿sza wartoæ
domaga siê wiêkszego wysi³ku woli, jeli chcemy j¹ osi¹gn¹æ lub zrealizowaæ. Aby wiêc subiektywnie
zwolniæ siê od tego wysi³ku, aby przed samym sob¹ usprawiedliwiæ brak takiej wartoci, pomniejszamy
jej znaczenie, odmawiamy jej tego, co w rzeczywistoci jej przys³uguje, widzimy w niej wrêcz jakie z³o,
choæ obiektywizm zobowi¹zuje do uznania dobra. Resentyment bliski jest lenistwu  jednej z wad
kardynalnych. w. Tomasz z Akwinu lenistwo (acedia) zrównuje ze smutkiem powodowanym wiadomoci¹ trudnoci w realizowaniu dobra. Sam smutek jeszcze nie fa³szuje dobra, a nawet porednio
podtrzymuje on w duszy uznanie dla jego wartoci. Resentyment idzie jednak dalej: nie tylko fa³szuje
obraz dobra, ale deprecjonuje to, co powinno zas³ugiwaæ na uznanie, aby cz³owiek nie musia³ z trudem
podci¹gaæ siebie do prawdziwego dobra, ale móg³ bezpiecznie uznawaæ za dobro to tylko, co jemu
odpowiada, co dla niego wygodne. Resentyment mieci siê w mentalnoci subiektywistycznej: przyjemnoæ zastêpuje tu nadrzêdn¹ wartoæ.
36 Zob. T. P³oski, Mi³oæ ¿¹da ofiary, Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego Wojska Polskiego.
1.01.31.08.2008 Duch Mi³oci, Braniewo 29.03.2008 [512], Warszawa 2008, s. 136138.
37 Zob. T. P³oski, Mi³osierdzie Bo¿e trwa na wieki, Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego
Wojska Polskiego. 22.04.31.12.2007. Bogaty przed Bogiem, Warszawa 5.08.2007 [356], Warszawa
2008, s. 152154.
38 Zob. T. P³oski, Mi³oæ ¿¹da ofiary, Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego Wojska Polskiego.
1.01.31.08.2008. Cz³owiek wielkiego serca i prawoci, Warszawa 18.04.2008 [532], Warszawa 2008,
s. 189191.
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o wewnêtrzn¹ przemianê bez poznania prawdy o sobie, o tym, co tak naprawdê
o sobie samym s¹dzê, jak mylê o swoim ¿yciu.
Stad te¿ biskup P³oski wzywa do pracy nad doskonaleniem uczciwoci
cz³owieka39. Traktuje uczciwoæ jako najbardziej podstawowy warunek wyjcia
z ka¿dego kryzysu. Na uczciwoci bowiem oparte s¹ wartoci moralne. Tam,
gdzie brakuje wartoci moralnych, ¿aden kryzys  ani polityczny, ani spo³eczny, ani gospodarczy, ani religijny  nigdy nie zostanie przezwyciê¿ony, zdaniem
ks. biskupa40. Moralnie wartociowy cz³owiek spe³ni dobrze wszystkie swoje
obowi¹zki, a wówczas spo³eczeñstwo mo¿e na niego liczyæ, mo¿e darzyæ go
swoim zaufaniem i z radoci¹ korzystaæ z owoców jego pracy, wiedz¹c, ¿e s¹
one zawsze solidne41.

Zakończenie
Aksjologia ks. biskupa Tadeusza P³oskiego wynika z personalizmu, który
jest chrzecijañsk¹ wizj¹ cz³owieka. Filozofia doceniaj¹ca znaczenie cz³owieka
jako bytu przekraczaj¹cego swoj¹ skoñczonoæ i otwartego na metafizykê (np.
myl w. Augustyna, w. Tomasza z Akwinu, Blaisea Pascala, Sørena Kierkegaarda czy Karla Jaspersa). W personalizmie ks. biskupa P³oskiego, chrzecijanin nie traci niczego ze swej pe³ni osobistej, lecz przeciwnie  by móc j¹
posiadaæ i rozwijaæ, powinien odpowiadaæ na poznany wymiar aksjologiczny42.
Ks. biskup P³oski obszernie charakteryzowa³ wartoci, ale w jego dorobku
naukowym i homiletycznym nigdzie nie znajdujemy definicji tego fenomenu.
Mo¿emy w tym aspekcie powo³aæ siê na rozumienie wartoci przez Maxa Schellera, ale i ten filozof nigdzie nie poda³, czym s¹ wartoci. Ksi¹dz P³oski czyni³
próby opisu i charakterystyki wartoci, ale odrzuca³ aksjologiczny relatywizm
Schellera, tym samym jego historyczne, spo³eczno-lokalne i indywidualno-osobiste znaczenie. Mo¿na zaryzykowaæ twierdzenie, ¿e wartoci, o których mówi³
ksi¹dz P³oski implikuj¹ zwykle powinnoæ, tj. obowi¹zek ich realizacji. Ks. biskup P³oski odnosz¹c siê do hierarchicznej lokalizacji poszczególnych wartoci,
uwa¿a³, ¿e decyduje ich trwa³a wewnêtrzna niepodzielnoæ, autonomia, relacja
do ludzkiej osoby, stopieñ wewnêtrznego zadowolenia z ich posiadania, a tak¿e
39

Zob. T. P³oski, Zostañ z nami, Panie, Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego Wojska Polskiego. 30.10.2004.4.06.2006. Dowiadczy³ trudów, przeciwnoci i z³a, Warszawa 11.12.2005 [85], Warszawa 2006, s. 234237.
40 Zob. ibidem, [85], s. 234237.
41 Ibidem.
42 http://www.persona.olsztyn.opoka.org.pl (4.05.2013).
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relacja do Wartoci Najwy¿szej, tj. Boga. Mo¿na równie¿ zaryzykowaæ twierdzenie, ¿e ksi¹dz biskup P³oski, mówi¹c o aksjologii, mia³ na uwadze jej personalistyczne i teocentryczny profil, który wyra¿a siê w uznaniu cz³owieka za
wartoæ sam¹ w sobie, wyakcentowaniu mi³oci, która prowadzi do ¿ycia
z Bogiem i w Bogu43.
AKSJOLOGIA BISKUPA TADEUSZA PŁOSKIEGO
(STRESZCZENIE)

Aksjologia buduje wiat postêpu ludzkiego ducha, w którym wyra¿a siê prawda, dobro, piêkno,
mi³oæ, szacunek dla cz³owieka. Na te wartoci wskazywa³ ks. biskup Tadeusz P³oski, widz¹c w nich
mo¿liwoci przezwyciê¿enia i urzeczywistnienia dobra w wiecie wspó³czesnym. Treci, które wynika³y z wartoci, stanowi¹ wyk³adniê realizacji ducha ludzkiego i ¿ywego uczestnictwa cz³owieka
w ¿yciu Boga. Efektem przepojenia cz³owieka prawd¹ i dobrem oraz mi³oci¹ jest zawsze wyjcie
cz³owieka z samego siebie, poza w³asne ciasne granice. Cz³owiek w uniesieniu duchowym poprzez
wiat aksjologiczny wychodzi z siebie, by ¿yæ powy¿ej w³asnego poziomu, w przestrzeni samego
Boga. Wewnêtrzny dialog cz³owieka z Bogiem znajduje odzwierciedlenie w zewnêtrznej rzeczywistoci cz³owieka. Zewnêtrzne oznaki s¹ dramatyczne, bo to walka dobra i z³em. Jednak¿e ks. biskup
P³oski nie nakazuje cz³owiekowi walczyæ ze z³em, ale budowaæ w sobie przestrzeñ dobra tak, aby
dobro mog³o rodziæ dobro, a tym samym zmniejszaæ i przezwyciê¿aæ oddzia³ywanie obszaru z³a.
W ten sposób kszta³tuje siê szacunek dla godnoci cz³owieka. ¯ycie z Bogiem to ¿ycie w Bogu, które
wynika z ¿ycia duchowego cz³owieka; nie prowadzi do walki z cz³owiekiem, ale ze z³em, które dzieje
siê za jego przyczyn¹.

AXIOLOGY OF BISHOP TADEUSZ PŁOSKI
(SUMMARY)

Axiology builds a world of progressive human spirit, in which truth, goodness, beauty, love and
respect for another man are expressed. These values were described by Bishop P³oski, who saw in
them as an opportunity for balancing and fulfilling goodness in contemporary world. The essence
which arises out of virtues is an interpretation of the fulfilment of the human spirit and the active
participation of man in Gods life. A man imbued with truth, goodness and love always goes beyond
himself, overcoming his narrow limits. A spiritually uplifted man goes beyond himself through the
world of axiology to live above his own level, in the space of God Himself. An internal dialogue of
the man with God is reflected in the external reality of man. External manifestations are dramatic
because it is the fight of good against evil. However, Bishop P³oski does not tell a man to fight evil, but
to build the space of goodness in oneself so that goodness can expand the space for fulfilling
goodness, thereby reducing and counteracting the impact of the space of evil. Thereby, a man
manifests his respect for another man, respects him, but fights not against the man, but against the evil
that he builds. Life with God is life in God, which arises from the spiritual life of man.

43

Zob. S. Kowalczyk, Cz³owiek w poszukiwaniu wartoci, s. 105.
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DIE AXIOLOGIE VON BISCHOF TADEUSZ PŁOSKI
(ZUSAMMENFASSUNG)

Axiologie erbaut im menschlichen Geist ein Reich des Vorwärtsstrebens. Wahres, Gutes,
Schönes, Liebe und Achtung gegenüber dem Mitmenschen schaffen sich ihren Raum. Der Bischof
und Pfarrer P³oski schaute auf die o.g. Werte und sah in ihnen die Möglichkeit, in der heutigen Welt
das Böse zu überwinden und das Gute zu verwirklichen. Inhalte, die auf Wertegrundlagen stehen, sind
ein Fürsprecher für die Verwirklichung des menschlichen Geistes und für die lebendige Teilnahme des
Menschen am Leben Gottes. Ein Ergebnis des Erfülltseins von menschlicher Wahrheit, von Gutem
und Liebe ist immer das Herausgehen des Menschen aus sich selbst, aus den eigenen engen Grenzen.
Der Mensch geht in seinem geistigen Fasziniertsein mittels der axiologischen Welt aus sich heraus, um
schließlich höher als sein eigenes Niveau zu leben, in einem nur Gott zugehörigen Raum. Der innere
Dialog des Menschen mit Gott spiegelt sich in der äußeren Realität des Menschen wider. Die äußeren
Anzeichen mögen dramatisch sein, denn es kämpfen Gut und Böse miteinander. Allerdings erlegt
Bischof P³oski nicht dem Menschen den Kampf mit dem Bösen auf, sondern er fordert vom Menschen, in sich selbst einen Raum für das Gute zu schaffen. Auf diese Weise kann das Gute von allein
seine Verwirklichungsstätte ausbauen und gleichzeitig den Anteil des Bösen verringern und dieses
schließlich verstoßen. Der Mensch bringt in diesem Fall Achtung für die Würde des Menschen auf
und kämpft nicht mit dem Menschen selbst, der Böses tut, sondern direkt mit dem Bösen, das dieser
schafft. Ein Leben mit Gott ist ein Leben in Gott, das sich aus dem geistigen Leben des Menschen
ergibt.

