NAUKI O RODZINIE

STUDIA WARMIŃSKIE 48 (2011)
ISSN 0137-6624

Ks. Janusz Szulist
Wydział Teologiczny
Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Dobra materialne w służbie człowiekowi
– teologiczna interpretacja funkcji gospodarczej
rodziny

Słowa kluczowe: rodzina, gospodarka, osoba, dobro wspólne, własność.
Key words:

Family, Economy, Person, Common Good, Property.

Schlüsselworte: Familie, Wirtschaft, Person, Gemeinwohl, Eigentum.

We wspó³czesnej socjologii wyró¿niane s¹ ró¿ne grupy dzia³añ, charakteryzuj¹cych funkcjonowanie wspólnoty rodzinnej. Nale¿¹ do nich specyficzne
rodzaje aktywnoci, maj¹ce na celu zarz¹dzanie dobrami: dzia³alnoæ zwi¹zana
z gospodarstwem domowym, sposoby zdobywania rodków oraz produkcja
okrelonych dóbr, bezporednio rzutuj¹ce na pozycjê spo³eczn¹ wspólnoty rodzinnej1. Wszystkie te dzia³ania sk³adaj¹ siê na funkcjê gospodarcz¹ rodziny.
Istotn¹ rolê w jej ramach zajmuje kwestia zabezpieczenia spo³ecznego oraz
zadania opiekuñczo-zabezpieczaj¹ce, bezporednio dotycz¹ce sposobu zarz¹dzania rodkami materialnymi w rodzinie2. Zagadnienia zwi¹zane ze sfer¹
socjaln¹ zyskuj¹ wspó³czenie na znaczeniu, poniewa¿ aktualnie pañstwa
i struktury miêdzynarodowe coraz aktywniej inwestuj¹ we wszelkie projekty,
maj¹ce na celu przeciwdzia³anie wy³¹czeniu spo³ecznemu. Owe inwestycje
obejmuj¹ swoim zasiêgiem tak¿e rodziny.
1
2

Por. F. Adamski, Rodzina. Wymiar spo³eczno-kulturowy, Kraków 2002, s. 42.
Por. Papieska Rada Iustitia et Pax, Kompendium nauki spo³ecznej Kocio³a, Kielce 2005, 248n
(dalej: KNSK); F. Adamski, Rodzina, s. 42; M. Biedroñ, Realizacja funkcji rodziny w kontekcie globalnych przemian socjokulturowych, w: A. £ady¿yñski (red.), Rodzina we wspó³czesnoci, Wroc³aw 2009,
s. 48n.
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W ramach nauczania spo³ecznego Kocio³a o rodzinie istotna staje siê
kwestia przypisania w³aciwego miejsca dobrom materialnym, z uwzglêdnieniem dwóch znamiennych zasad. Po pierwsze, rodzina stanowi przede wszystkim wspólnotê osób; dobro osoby staje siê wiêc dobrem nadrzêdnym w stosunku do innych dóbr i wartoci, jakimi kieruje siê rodzina. Po drugie  zak³adaj¹c istnienie w wiecie porz¹dku teleologicznego, czyli w wymiarze ostatecznym zmierzaj¹cego ku Bogu  nale¿y stwierdziæ, ¿e konsumowanie dóbr
(w najogólniejszym znaczeniu) jest moralnie dobre tylko wtedy, gdy jest
podporz¹dkowane realizacji celu uwiêcenia cz³owieka. Mówi¹c zatem o teologicznej interpretacji funkcji gospodarczej rodziny, nale¿y interpretowaæ po¿ytkowanie dóbr materialnych w aspekcie personalistycznej koncepcji dobra
wspólnego.
Funkcja gospodarcza jest powi¹zana sieci¹ zale¿noci z innymi g³ównymi
funkcjami, jakie charakteryzuj¹ wspólnotê rodzinn¹. Pozostaje w sta³ym odniesieniu wzglêdem funkcji prokreacyjnej oraz socjalizacyjno-wychowawczej.
Funkcja gospodarcza rodziny jest z natury rzeczy nadbudowana na funkcji
prokreacyjnej, umo¿liwiaj¹cej egzystencjê jednostki oraz spo³eczeñstwa. Ponadto funkcja gospodarcza przyjmuje konkretne formy w zale¿noci od sposobu przebiegu socjalizacji oraz od tego, na jakich wartociach koncentruj¹ siê
rodzice w toku realizacji cie¿ki wychowawczej.
Celem niniejszej publikacji jest wskazanie na kryterium, którego zachowanie pozwoli na moralnie dobre po¿ytkowanie przez rodzinê dóbr materialnych w ramach funkcji gospodarczej. W celu realizacji wskazanego powy¿ej
zadania w pierwszym punkcie zostan¹ okrelone czynniki wp³ywaj¹ce na
kszta³towanie b³êdnych hierarchii dóbr. W drugiej czêci pracy zostanie przedstawiona koncepcja dobra wspólnego rodziny, a nastêpnie analiza funkcji gospodarczej z perspektywy chrzecijañskiej koncepcji dobra.
1. Czynniki sprzyjające kształtowaniu
niewłaściwych hierarchii dóbr

Wspó³czenie mo¿na wyró¿niæ serie czynników, których efektem s¹ b³êdne hierarchie dóbr. Owe hierarchie maj¹ swoje ród³a w podporz¹dkowaniu
cz³owieka dobrom materialnym albo w zupe³nej subiektywizacji rzeczywistoci, czyni¹cej z jednostki ludzkiej absolutny punkt odniesienia.
Jan Pawe³ II, opisuj¹c sytuacjê wspó³czesnych rodzin, zwraca uwagê na
tendencje do zbytniego eksponowania materialnego aspektu rzeczywistoci.
Cz³owiek jest wówczas definiowany ze wzglêdu na iloæ i jakoæ spo¿ywanych
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dóbr, a nie z uwagi na posiadan¹ godnoæ osobow¹ i niezbywalne prawa.
Dominacja ideologii konsumpcjonizmu prowadzi do sytuacji, kiedy to cz³owiek staje siê jednym z dóbr materialnych. Redukcjonistyczna wizja cz³owieka
oznacza sprzeniewierzenie siê nadprzyrodzonemu powo³aniu cz³owieka, które
wykracza poza wiat materii w kierunku tego, co nadprzyrodzone3.
Jednym z istotnych czynników, rzutuj¹cych na niew³aciwy sposób wywi¹zywania siê z funkcji gospodarczej rodziny, jest absolutyzacja elementu
wolnoci: U korzeni [ ] negatywnych objawów [¿ycia rodzinnego  J.S.]
czêsto le¿y ska¿one pojêcie i prze¿ywanie wolnoci, rozumianej nie jako zdolnoæ do realizowania prawdziwego zamys³u Bo¿ego wobec ma³¿eñstwa i rodziny, ale jako autonomiczna si³a, utwierdzaj¹ca w d¹¿eniu do osi¹gniêcia
w³asnego egoistycznego dobra, nierzadko przeciwko innym4. Absolutyzacja
wolnoci jest kreatorem postaw egoistycznych, wskutek których cz³owiek
przyw³aszcza sobie dobra wy³¹cznie ze wzglêdu na osobisty interes. Dzia³ania
zwi¹zane z takimi postawami zwykle naruszaj¹ dobro innych osób.
Analizuj¹c socjologiczny aspekt funkcji gospodarczej rodziny, nale¿y
w pierwszej kolejnoci odwo³aæ siê do antropologiczno-spo³ecznej sytuacji
wspó³czesnych wspólnot rodzinnych. Tomasz Biernat oraz Pawe³ Sobierajski
w publikacji M³odzie¿ wobec ma³¿eñstwa i rodziny. Raport z badañ zwracaj¹
uwagê na fenomen deinstytucjonalizacji wspó³czesnej rodziny. Ów problem
polega na tym, ¿e rodzina stopniowo zatraca swoje znaczenie instytucjonalne,
bêd¹ce w gruncie rzeczy utrwalonym sposobem wykonywania funkcji rodzinnych. W ten sposób normy ¿ycia spo³ecznego dotycz¹ce rodziny nie znajduj¹
zastosowania w realizacji jej funkcji spo³ecznych; rodzina kieruje siê bowiem
wskazaniami, zdefiniowanymi przez jej pojedynczych cz³onków5. Antropologiczno-obyczajowa specyfika wspó³czesnych rodzin sprawia ponadto, ¿e równie¿ kwestie zwi¹zane z gospodarowaniem s¹ podporz¹dkowane tylko i wy³¹cznie absolutyzowanemu dobru jednostki.
Wskutek zmniejszenia wp³ywu czynników instytucjonalnych na rodzinê
zasadniczy profil realizacji jej funkcji gospodarczej wyznaczaj¹ elementy subiektywne, bêd¹ce bezporednim odzwierciedleniem ludzkiego ja w rzeczywistoci spo³ecznej. Opisuj¹c styl wspó³czesnych rodzin z wyodrêbnieniem
3 Por. Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, Wroc³aw 1993, 6 (dalej: FC);
Konstytucja duszpasterska o Kociele w wiecie wspó³czesnym Gaudium et spes, w: Sobór Watykañski II.
Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, wyd. III, Poznañ 1967, 47 (dalej: KDK); Wype³niæ wszystko wed³ug
Prawa Bo¿ego. List Biskupów polskich na uroczystoæ wiêtej Rodziny 1993, OsRomPol 2 (1994), s. 51.
4 FC 6; zob. równie¿ B. Krawiec, Mity dotycz¹ce modeli wspó³czesnej rodziny, w: A. £ady¿yñski (red.), Rodzina we wspó³czesnoci, Wroc³aw 2009, s. 33.
5 Por. T. Biernat, P. Sobierajski, M³odzie¿ wobec ma³¿eñstwa i rodziny. Raport z badañ, Toruñ
2007, s. 12n.
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specyfiki pozycji matki, ojca i dziecka, Ma³gorzata Sikorska zwraca uwagê na
emocje jako zasadniczy czynnik cechuj¹cy relacje wewn¹trzrodzinne. Ów element jest szczególnie silny w relacjach miêdzy rodzicami i dzieckiem. O poprawnym procesie socjalizacji mo¿na mówiæ jedynie wówczas, je¿eli rola rodziców w dziele wychowania sprowadza siê tylko i wy³¹cznie do odkrywania
i kszta³towania zdolnoci nazywania stanów emocjonalnych przez dzieci6.
Uczucia s¹ równie¿ tym czynnikiem, który gwarantuje szczêcie i spe³nienie
w zwi¹zku ma³¿eñskim.
Emocje w zasadniczy sposób rzutuj¹ na realizacjê funkcji gospodarczej.
Modelowym przyk³adem jest sytuacja, kiedy przy wyborze konkretnych dóbr
cz³owiek kieruje siê spe³nieniem uczuciowym. Ponadto producenci dóbr definiuj¹ ludzkie potrzeby z perspektywy emocji, aby zagwarantowaæ jak najwiêksz¹ skutecznoæ dystrybucji wyprodukowanych dóbr. W aspekcie realizacji
funkcji gospodarczej, nale¿y stwierdziæ, ¿e emocje staj¹ siê wspó³czenie
przedmiotem wymiany, który mo¿na kszta³towaæ stosownie do zdolnoci produkcyjnych.
Deinstytucjonalizacja rodziny nie pomniejsza jednak oddzia³ywania na
wspólnoty rodzinne instytucji utrwalonych w spo³eczeñstwie, takich jak pañstwo, kultura, w³adza itd. Rodzina nie przestaje byæ przedmiotem wp³ywu
zorganizowanych podmiotów ¿ycia spo³ecznego, które narzucaj¹ jej cz³onkom
wartoci, wzorce postêpowania oraz normy. Celem zarysowanego powy¿ej oddzia³ywania jest uprzedmiotowienie rodziny i w efekcie zakwestionowanie
podmiotowoci tworz¹cych j¹ osób. Tego typu tendencje sprzyjaj¹ kszta³towaniu patologicznych struktur spo³ecznych, które kwestionuj¹ nadrzêdn¹ pozycjê
osoby we wspólnotach ludzkich7 .
2. Funkcja gospodarcza rodziny
w kontekście dobra wspólnego

Dowiadczenie osobowe i wspólnotowy wymiar rodziny sprzyjaj¹ kszta³towaniu w³aciwej hierarchii dóbr, w ramach której funkcjonuje relacja miêdzy
dobrami osobowymi i materialnymi. W nauce spo³ecznej Kocio³a dobra materialne, wraz z ci¹¿¹cymi na nich zobowi¹zaniami spo³ecznymi, s¹ podporz¹d6 Por. M. Sikorska, Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko. O nowym uk³adzie si³ w polskich
rodzinach, Warszawa 2009, s. 280n.
7 Patologiczne struktury spo³eczne sprzyjaj¹ dysfunkcji w zakresie zasadniczych czynnoci realizowanych w rodzinie, a wiêc prokreacji oraz socjalizacji. Por. T. Biernat, P. Sobierajski, M³odzie¿ wobec
ma³¿eñstwa i rodziny, s. 12n.

Dobra materialne w służbie człowiekowi – teologiczna interpretacja funkcji...

201

Studia Warmińskie 48 (2011)

kowane osobie; cz³owiek ma zatem pierwszeñstwo w stosunku do wiata rzeczy. Powy¿sze hierarchiczne przyporz¹dkowanie dóbr materialnych osobie stanowi znamienn¹ cechê koncepcji instrumentalno-instytucjonalnej dobra wspólnego, na co zwróci³ uwagê Jan Krucina. Ogó³ instytucji spo³eczno-politycznych (w³asnoæ, pañstwo, urzêdy itd.) powinien s³u¿yæ osobie we w³aciwym
sobie zakresie8.
Badanie relacji miêdzy rodzin¹ i dobrem wspólnym, ujmowanym esencjalnie oraz instytucjonalno-instrumentalnie, dotyczy dwóch aspektów. Po
pierwsze, na podstawie nauczania spo³ecznego Kocio³a mo¿na mówiæ o dobru
wspólnym rodziny. Wówczas kategoria dobra wspólnego jest niejako wpisana
w istotê ¿ycia ma³¿eñskiego, a w konsekwencji tak¿e rodzinnego. Dobro
wspólne jest bowiem kategori¹ immanentn¹ w stosunku do wspólnoty rodzinnej. Drugi sposób interpretacji zale¿noci pomiêdzy rodzin¹ a dobrem wspólnym dotyczy relacji rodziny jako wspólnoty osób wzglêdem dobra spo³ecznoci. Istotny jest zatem wk³ad rodziny w dobro wspólne, wokó³ którego koncentruje siê ¿ycie spo³eczne i gospodarcze. Nale¿y przy tym zaznaczyæ, ¿e
w przypadku drugiej z powy¿szych interpretacji wspomnianej zale¿noci dobro wspólne jest kategori¹ transcendentn¹ w stosunku do rodziny.
Dobra materialne pe³ni¹ funkcjê narzêdziow¹ zarówno wobec immanentnego, jak te¿ transcendentnego charakteru dobra wspólnego w relacji do rodziny. Stanowi¹ instrumenty, dziêki którym osoba zdobywa mo¿noæ doskonalenia siê, a wiêc rozwijania w³asnego cz³owieczeñstwa.
2.1. Dobro wspólne rodziny

W Licie do rodzin (1994) Jan Pawe³ II charakteryzuje kategoriê dobra
wspólnego rodziny w kontekcie kszta³towania cywilizacji mi³oci. Kluczowym zagadnieniem analiz papieskich jest rozró¿nienie pomiêdzy dobrem
wspólnym ma³¿onków a dobrem wspólnym rodziny. Dobro wspólne ma³¿onków wyra¿a siê w mi³oci, wiernoci i uczciwoci ma³¿eñskiej oraz trwa³oci
ich zwi¹zku [tzn. zwi¹zku ma³¿onków  J.S.] »a¿ do mierci«9. Realizacja
wskazanych w przysiêdze ma³¿eñskiej wartoci i zasad dotyczy w równym
stopniu obu ma³¿onków. Jest w niej mowa o dobru wspólnym kszta³towanym
przez mê¿a i ¿onê, zarówno w celu w³asnego rozwoju osobistego, jak te¿
8 J. Krucina, Dobro wspólne, w: R. £ukaszyk, L. Bieñkowski, F. Gryglewicz (red.), Encyklopedia katolicka, t. 3, Lublin 1995, kol. 1380n; J. Koperek, Dobro wspólne, w: B. Szlachta (red.), S³ownik
spo³eczny, Kraków 2004, s. 141n.
9 Jan Pawe³ II, List do rodzin, w: List do rodzin. List do dzieci, Czêstochowa 2005, 10 (dalej:
LdR); A.L. Trujillo, Pasterska troska Ojca wiêtego o rodzinê, OsRomPol 4 (1994), s. 51.

202

Ks. Janusz Szulist
Nauki o rodzinie

rozwoju zawi¹zanej wspólny naturalnej. Mi³oæ, wiernoæ, uczciwoæ i trwa³oæ relacji miêdzyosobowych wynikaj¹ z natury cz³owieka, natomiast zwi¹zek
ma³¿eñski stanowi sprzyjaj¹ce rodowisko do aktualizacji tych elementów.
W aspekcie dobra wspólnego ma³¿onków Jan Pawe³ II zwraca uwagê na to, ¿e
przysiêga ma³¿eñska  oznaczaj¹ca dobro wspólne mê¿a i ¿ony  sk³adana jest
wobec Boga i wyra¿a wielk¹ tajemnicê (por. Ef 5,32)10. Troska o dobro wspólne ma³¿onków odpowiada relacji Chrystusa do Kocio³a jako Cia³a Mistycznego: Mê¿owie powinni mi³owaæ swoje ¿ony, tak jak w³asne cia³o. Kto mi³uje
swoj¹ ¿onê, siebie samego mi³uje. Przecie¿ nigdy nikt nie odnosi³ siê z nienawici¹ do w³asnego cia³a, lecz [ka¿dy] je ¿ywi i pielêgnuje, jak i Chrystus
 Koció³, bo jestemy cz³onkami Jego Cia³a (Ef 5,28-30). Postêp procesu
urzeczywistniania dobra wspólnego przez ma³¿onków stanowi konsekwencjê
realizowania postulatów mi³oci chrzecijañskiej, wyznaczaj¹cej zasadnicze
rysy wiêzi nie tylko ma³¿eñskiej, ale i spo³ecznej11.
Okrelenie dobra wspólnego rodziny staje siê mo¿liwe dopiero wówczas,
kiedy stwierdzona zostaje istotowa zale¿noæ pomiêdzy ma³¿eñstwem a rodzin¹. Owa zale¿noæ jest akcentowana m.in. w Kodeksie prawa kanonicznego:
Ma³¿eñskie przymierze, przez które mê¿czyzna i kobieta tworz¹ ze sob¹
wspólnotê ca³ego ¿ycia, skierowan¹ ze swej natury do dobra ma³¿onków oraz
do zrodzenia i wychowania potomstwa, zosta³o miêdzy ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godnoci sakramentu (kan. 1055, § 1)12.
Wskazuj¹c zatem konkretnie na zale¿noæ pomiêdzy ma³¿eñstwem a rodzin¹,
nale¿y jednoznacznie stwierdziæ, i¿ pe³niejszy rozwój ma³¿onków staje siê
mo¿liwy dopiero w rodzinie chrzecijañskiej, która w naturalny sposób ukierunkowana jest na przekazywanie ¿ycia oraz na wychowanie potomstwa. Innymi s³owy, realizacja funkcji prokreacyjnej stanowi dobro wspólne rodziny,
która w komunii osób realizuje w³aciwe sobie powo³anie. Postêpowanie rodziców, maj¹ce na celu powo³ywanie do istnienia nowych istot ludzkich, wpisane jest w kanon wartoci etycznych i norm moralnych, dla których fundament stanowi¹ lubowane wobec Boga mi³oæ, wiernoæ i uczciwoæ ma³¿eñska. Powy¿sze elementy obejmuj¹ osobê w jej integralnoci, a wiêc w równym
stopniu dotycz¹ aspektu duchowego i cielesnego istoty ludzkiej13.
10
11
12

Por. LdR 10; KNSK 215.
Por. LdR 10; zob. równie¿ FC 18; KNSK 215n.
Zob. równie¿ KNSK 215n; A. Zwoliñski, Spo³eczny wymiar ¿ycia rodzinnego, w: T. Borutka,
J. Mazur, A. Zwoliñski, Katolicka nauka spo³eczna, Czêstochowa 1999, s. 182; J. Krucina, Dobro
wspólne. Teoria i zastosowanie, Wroc³aw 1972, s. 272n.
13 Por. KDK 49n; LdR 10; K. Majdañski, Wspólnota ¿ycia i mi³oci. Zarys teologii ma³¿eñstwa
i rodziny, Poznañ 1983, s. 113n.
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Dobro wspólne rodziny dowiadczane jest najpe³niej we wspólnocie
osób. W Licie do rodzin Jan Pawe³ II zwraca uwagê na dwa zakresy,
w których kszta³tuje siê owo communio. Pierwszy obejmuje teraniejszoæ,
a wiêc zjednoczenie osób aktualnie sk³adaj¹cych siê na rodzinê. Drugi zakres
wykracza poza dowiadczenia doczesne. W jego ramach nale¿y wyró¿niæ ³¹cznoæ cz³owieka z Bogiem (relacja miêdzyosobowa) oraz ze zmar³ymi (wiara
w wiêtych obcowanie oraz funkcjonowanie kategorii ¿ycia wiecznego).
Wspólnotowoæ rodzinna  niezale¿nie od wyró¿nionych powy¿ej zakresów
 jest kszta³towana poprzez komunikacjê, w ramach której przekazywane s¹
przede wszystkim treci o charakterze duchowym. Wyrazem komunikacji wewn¹trzrodzinnej jest zarówno modlitwa (relacja miêdzy Bogiem i cz³owiekiem), jak te¿ transfer miêdzypokoleniowy14. Charakter elementów kszta³tuj¹cych w zasadniczy sposób wiê rodzinn¹ dowodzi pierwszeñstwa elementu
duchowego i osobowego nad czynnikami materialnymi; te ostatnie powinny
byæ podporz¹dkowane dobrom duchowym, takim jak wiêtoæ, zbawienie, doskona³oæ itd.
Wspólnota rodzinna realizuj¹ca postulaty dobra wspólnego cechuje siê
w³aciw¹ sobie dynamik¹. Powo³uj¹c siê na treæ adhortacji Familiaris consortio, mo¿na wskazaæ na dwojakie uzasadnienie dla ¿ywotnoci wspólnoty, któr¹
jest rodzina. Po pierwsze, dynamika ¿ycia rodzinnego wynika bezporednio
z d¹¿enia cz³owieka do wiêtoci. Doskonalenie wymaga niekiedy rezygnacji
z dóbr, do których cz³owiek mo¿e byæ bardzo przywi¹zany. Przyk³adem takiej
postawy jest ewangeliczny m³odzieniec (por. Mk 10,17-22). D¹¿enie do doskona³oci realizowane we wspólnocie rodzinnej oznacza równie¿ urzeczywistnianie idea³ów, wyra¿anych poprzez okrelone wartoci i powszechnie obowi¹zuj¹ce zasady. Tak rozumiana doskona³oæ jest celem, który zwykle wymaga
pokonania s³aboci. Zaliczaj¹ siê do nich takie czynniki, jak ograniczenia ludzkiej natury, uwarunkowania rodowiskowe funkcjonuj¹ce w ramach struktur
grzechu, wiadomoæ grzechu oraz winy itd. Po drugie, dynamika ¿ycia rodzinnego wyra¿a siê w kszta³towaniu jednoci ma³¿eñskiej i rodzinnej. Zjednoczenie miêdzyosobowe staje siê mo¿liwe tylko i wy³¹cznie poprzez zupe³ny
dar z siebie dla drugiej osoby. Gotowoæ do ofiary, aby ostatecznie kszta³towaæ
idea³ jednoci ma³¿eñskiej, wyrasta bezporednio z mi³oci jako istoty ka¿dej
czynnoci ofiarniczej. Jednoæ, wynikaj¹ca bezporednio z jedynej mi³oci Bo¿ej naladowanej przez ma³¿onków, decyduje nie tylko o wielkoci ofiary, ale
14 Por. KDK 52; LdR 10; Jan Pawe³ II, List na Miêdzynarodowy Kongres Rodziny, OsRomPol 5
(1994), s. 64n; J. Krucina, Dobro wspólne. Teoria i zastosowanie, s. 277n; W. Wrzesieñ, Jednostka
 rodzina  pokolenie. Studium relacji miêdzypokoleniowych w rodzinie, Poznañ 2003, s. 30n.
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wyra¿a siê dos³ownie w nierozerwalnoci  trwa³oci rodziny przy zachowaniu
w³asnej to¿samoci15.
Owocem prze¿ywanej jednoci rodzinnej jest dziecko. Jan Pawe³ II w Licie do rodzin wskazuje na potomstwo jako dobro wspólne rodziny. Akcentuj¹c ow¹ analogiê pomiêdzy spo³eczeñstwem a rodzin¹, nale¿y stwierdziæ, ¿e
tak jak dobro jest elementem konstytutywnym ¿ycia spo³ecznego, tak samo
dobro wspólne, jakim jest dziecko, zapewnia ostatecznie trwa³oæ rodzinom.
Potomstwo stanowi kluczowy warunek w procesie realizacji etosu rodzinnego,
który odpowiada urzeczywistnianiu zadañ objawionych przez Boga cz³owiekowi, ju¿ na pocz¹tku dziejów ludzkoci opisanych w Ksiêdze Rodzaju: B¹dcie
p³odni i rozmna¿ajcie siê, abycie zaludnili ziemiê i uczynili j¹ sobie poddan¹
(Rdz 1,28). Niemniej w opinii Jana Paw³a II ró¿nica pomiêdzy spo³eczeñstwem i rodzin¹ w aspekcie dobra wspólnego dotyczy wymiaru konkretyzacji.
O ile w przypadku dobra spo³ecznoci mo¿na mówiæ o pewnej doæ ogólnej,
nawet niekiedy zbyt wyabstrahowanej koncepcji dobra, o tyle w przypadku
rodziny dobro to¿same z cz³owiekiem jest zawsze dobrem konkretnym. Owa
konkretnoæ decyduje ostatecznie o realnoci funkcjonowania rodziny, co wyra¿a siê w jednoznacznie zdefiniowanych potrzebach i sposobach ich zaspokajania przez cz³onków rodziny16.
Pomiêdzy dobrem wspólnym a rodzin¹ zachodzi relacja odpowiedzialnoci. Cz³onkowie rodziny ujawniaj¹ w ten sposób troskê o stan ¿ycia rodzinnego. Wzorem odpowiedzialnoci wewn¹trzrodzinnej jest troska Boga o stworzenie, wyra¿ona chocia¿by w mi³oci Chrystusa do Kocio³a. Odpowiedzialnoæ
stanowi relacjê o charakterze personalistycznym, poniewa¿ jest zarówno
kszta³towana przez osoby, jak te¿ ostatecznie dotyczy dobra osób: Rodzina
zawsze wyra¿a nowy wymiar dobra »dla ludzi«, a przez to te¿ rodzi now¹
odpowiedzialnoæ. Jest to odpowiedzialnoæ za szczególne dobro wspólne,
w którym zawarte jest dobro cz³owieka: ka¿dego z uczestników rodzinnej
wspólnoty17. W ramach troski o byt poszczególnych cz³onków rodziny,
przede wszystkim dzieci, kszta³tuje siê pojêcie odpowiedzialnego rodzicielstwa. Wzywaj¹c do budowania cywilizacji mi³oci, Jan Pawe³ II okrela odpowiedzialne rodzicielstwo jako konkretyzacjê troski o godnoæ ma³¿eñstwa
i rodziny. Zawieraj¹ siê w niej dwa aspekty: immanentny oraz transcendentny.
Aspekt immanentny dotyczy wiadomoci ogromu daru, jakim jest ¿ycie czy
15 Por. FC 18n; J. Bajda, Rodzina miejscem Boga i cz³owieka. Wokó³ zagadnienia integralnego
powo³ania rodziny, £omianki 2005, s. 131n; K. Majdañski, Wspólnota ¿ycia i mi³oci, s. 82n; J. Krucina,
Dobro wspólne. Teoria i zastosowanie, s. 283.
16 Por. LdR 11; Wype³niæ wszystko wed³ug Prawa Bo¿ego, s. 51n; A.L. Trujillo, Pasterska troska
Ojca wiêtego o rodzinê, s. 51.
17 LdR 11; J. Koperek, Dobro wspólne, s. 139n.
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wspólnota ma³¿eñska; stanowi on równie¿ element tzw. rodzicielstwa potencjalnego. Natomiast aspekt transcendentny obejmuje uwzglêdnianie uwarunkowañ zewnêtrznych w kwestii planowania rodziny. W ramach relacji rodziny
wzglêdem rodowiska bytowania nale¿y przy tym uznaæ pierwszeñstwo elementu osobowego przed materialnym, co jest szczególnie istotne przy realizacji funkcji gospodarczej. Pierwszeñstwo osoby w odpowiedzialnym rodzicielstwie jest równie¿ warunkiem koniecznym budowania przez rodziny cywilizacji mi³oci, w której dominuje kultura ¿ycia18.
2.2. Centralna pozycja osoby i rodziny
w strukturach społeczno-gospodarczych

Wspó³czesna rodzina nie jest w stanie samodzielnie realizowaæ funkcji
gospodarczej, co by³o mo¿liwe w ramach modelu rodziny tradycyjnej. Obecnie
dobra materialne s³u¿¹ce wspólnotom rodzinnym nabywane s¹ g³ównie na
podstawie umowy kupna-sprzeda¿y. Aby zapewniæ godziwy byt swoich bliskich, rodzice musz¹ pracowaæ poza domem, najczêciej w ramach umowy
o pracê. Ten stan powoduje, ¿e rodzina jest wkomponowana w sieæ zale¿noci
spo³ecznych i politycznych, ukierunkowanych na dobro wspólne. Okrelenie
funkcji gospodarczej rodziny jest wiêc mo¿liwe dopiero w relacji wzglêdem
dobra wspólnego. W gestii kieruj¹cych spo³ecznoci¹, jak te¿ w zakresie dzia³ania instytucji publicznych, le¿y stworzenie w³aciwych warunków do gospodarowania rodzin. Wed³ug katolickiej nauki spo³ecznej wyznacznikiem relacji
spo³eczeñstwa do rodziny jest zasada pomocniczoci: Pañstwo, w myl tej
zasady, nie mo¿e i nie powinno pozbawiaæ rodziny takich zadañ, które równie
dobrze mo¿e ona wype³niæ sama, lub w ramach dobrowolnego zrzeszenia rodzin; powinno natomiast popieraæ w sposób pozytywny i jak najbardziej pobudzaæ odpowiedzialn¹ ich inicjatywê19. Jan Pawe³ II podkrela podmiotowy
charakter rodziny, która charakteryzuje siê w³aciwym sobie porz¹dkiem
ugruntowanym w prawie Bo¿ym, a cilej w zamyle Boga wobec cz³owieka.
Z uwagi na swoje pochodzenie i naturalny charakter rodzina jest fundamentem
¿ycia spo³ecznego. Powy¿sza zale¿noæ ma na tyle istotowy wymiar, ¿e sposób
bytowania rodzin rzutuje bezporednio na funkcjonowanie spo³ecznoci. St¹d
te¿ w interesie spo³eczeñstwa le¿y zagwarantowanie jak najlepszych warun18

Por. LdR 12n; K. Majdañski, Wspólnota ¿ycia i mi³oci, s. 121n; A.L. Trujillo, Pasterska
troska Ojca wiêtego o rodzinê, s. 52n; J. Bajda, Rodzina miejscem Boga i cz³owieka, s. 133136;
F. Adamski, Modele ma³¿eñstwa i rodziny a kultura masowa, Warszawa 1970, s. 190n.
19 FC 45; M. Leniak, Pomocniczoæ, w: A. Zwoliñski (red.), Encyklopedia nauczania spo³ecznego Jana Paw³a II, Radom 2003, s. 377n; J.J. OConnor, Rodzina drog¹ Kocio³a, OsRomPol 8 (1994),
s. 52.
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ków rozwoju rodziny. Innymi s³owy, dobro rodziny powinno znajdowaæ siê
w centrum zainteresowania spo³eczeñstwa20. Troska o rodzinê musi dotyczyæ
zapewnienia optymalnych rozwi¹zañ w celu realizacji m.in. funkcji gospodarczej rodziny.
Dokumenty Kocio³a precyzuj¹ uwarunkowania sprzyjaj¹ce realizacji
funkcji rodziny. Poród uwarunkowañ o charakterze gospodarczym nale¿y wymieniæ w³asnoæ prywatn¹ jako czynnik, który gwarantuje zachowanie podmiotowoci rodziny i jej cz³onków  szczególnie w zakresie realizacji postulatów wolnoci chrzecijañskiej. W³asnoæ prywatna jest zachowana i pomna¿ana poprzez realizacjê funkcji gospodarczej rodziny. W³asnoæ rodzinna staje
siê miejscem koegzystencji zasady w³asnoci prywatnej oraz zasady powszechnego przeznaczenia dóbr21. Dobra gromadzone w rodzinie stanowi¹ w³asnoæ
wspóln¹, z której cz³onkowie rodziny mog¹ korzystaæ w równej mierze.
Rodzina zdobywa zdolnoæ nabywcz¹ dziêki pracy, a cilej dziêki p³acy
uzyskanej za wykonane dzie³o22. W encyklice Laborem exercens Jan Pawe³ II
odnosi siê do tzw. p³acy rodzinnej: Za sprawiedliw¹ p³acê, gdy chodzi
o doros³ego pracownika obarczonego odpowiedzialnoci¹ za rodzinê, przyjmuje siê tak¹, która wystarcza na za³o¿enie i godziwe utrzymanie rodziny oraz na
zabezpieczenie jej przysz³oci. Takie wynagrodzenie mo¿e byæ realizowane
czy to poprzez tak zwan¹ p³acê rodzinn¹, to znaczy jedno wynagrodzenie dane
g³owie rodziny za pracê, wystarczaj¹ce na zaspokojenie potrzeb rodziny bez
koniecznoci podejmowania pracy zarobkowej poza domem przez wspó³ma³¿onka, czy to poprzez inne wiadczenia spo³eczne, jak zasi³ek rodzinny albo
dodatek macierzyñski dla kobiety, która oddaje siê wy³¹cznie rodzinie; dodatek
ten powinien odpowiadaæ realnym potrzebom, to znaczy uwzglêdniaæ liczbê
osób pozostaj¹cych na utrzymaniu w ci¹gu ca³ego okresu, gdy nie s¹ w stanie
podj¹æ odpowiedzialnoci za w³asne ¿ycie23. Zasada sprawiedliwoci, a tak¿e
zasada o powszechnym przeznaczeniu dóbr, umo¿liwiaj¹ ustalenie tzw. sprawiedliwej p³acy w stosunku do rodziny. Zastosowanie wskazanych powy¿ej
zasad w systemie p³ac przyjmuje dwie konkretne formy. Pierwsza wyra¿a siê
w tzw. p³acy rodzinnej, kiedy wynagrodzenie jednego z cz³onków rodziny jest
20 Por. FC 45; KNSK 209n; Jan. Pawe³ II, Przemówienie do Kardyna³ów (22 XII 1980),
OsRomPol 1 (1981), s. 7; zob. równie¿: J. Koperek, Dobro wspólne, s. 144n; J.J. OConnor, Rodzina
drog¹ Kocio³a, s. 51.
21 Por. Karta Praw Rodziny przed³o¿ona przez Stolicê Apostolsk¹ wszystkim ludziom, instytucjom
i w³adzom zainteresowanym misj¹ rodziny w wiecie wspó³czesnym, Warszawa 1983, art. 1 (dalej:
KPRo); zob. równie¿: Jan Pawe³ II, Encyklika Centesimus annus, w: Jan Pawe³ II, Encykliki, t. II,
Kraków 1996, 3042 (dalej: CA); J. Krucina, Dobro wspólne. Teoria i zastosowanie, s. 282n.
22 Zob. KNSK 249.
23 Jan Pawe³ II, Encyklika Laborem exercens, w: Jan Pawe³ II, Encykliki, t. I, Kraków 1996, 19
(dalej: LE).
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w takiej wysokoci, ¿e zapewnia ca³ej rodzinie godziwe warunki bytowania.
Druga forma p³acy dotyczy tzw. wiadczeñ spo³ecznych, które w formie dodatków do zarobku umo¿liwiaj¹ godne trwanie rodziny. System p³acy rodzinnej
powinien wiêc zagwarantowaæ nie tylko realizacjê postulatów odpowiedzialnego rodzicielstwa, ale równie¿ realizacjê socjalizacji pierwotnej w ognisku domowym  bez koniecznoci pracy poza domem24.
W adhortacji Familiaris consortio i Karcie Praw Rodziny Jan Pawe³ II
stwierdza jednoznacznie, ¿e konieczny zasób dóbr materialnych w zakresie
p³acy warunkuje godne ¿ycie, stabilizacjê oraz trwanie rodziny25. Troska
o minimum egzystencjalne, jak te¿ minimum socjalne rodziny (bez wzglêdu na
absolutn¹ lub relatywn¹ granicê ubóstwa), nale¿y nie tylko do przedsiêbiorców, ale równie¿ do spo³ecznoci pañstwowej. Gwarancja niezbêdnego zasobu
dóbr materialnych decyduje o rozwoju rodzin i spo³ecznoci. W³anie owa
zale¿noæ powinna motywowaæ dzia³aczy spo³ecznych i polityków do zaanga¿owania na rzecz krzewienia postaw prorodzinnych w spo³eczeñstwie26.
Dobra gromadzone przez rodzinê s³u¿¹ zapewnieniu tak fundamentalnych
dóbr, jak mieszkanie, bêd¹ce jednym z zewnêtrznych przejawów funkcjonuj¹cego ogniska domowego. Wielkoæ i urz¹dzenie mieszkania powinno odpowiadaæ nie tylko liczbie cz³onków rodziny, ale tak¿e uwarunkowaniom rodowiskowym, zapewniaj¹cym spe³nianie funkcji rodzinnych. Zagwarantowanie stosownej kubatury pomieszczeñ umo¿liwia w sposób bezporedni realizacjê
funkcji gospodarczej rodziny. Posiadanie w³asnego mieszkania przez rodzinê
jest równie¿ traktowanie w niektórych spo³ecznociach jako zasadniczy wyznacznik pozycji spo³ecznej27.
rodki gromadzone w wyniku realizacji funkcji gospodarczej umo¿liwiaj¹ rodzinie korzystanie z dóbr natury duchowej, gwarantuj¹cych rozwój duchowy cz³owieka. Rozwój duchowy dzieci jest realizowany w ramach pe³nienia
przez rodziców funkcji wychowawców. Rodzice w trakcie procesu wychowawczego przekazuj¹ potomstwu elementy tradycji kulturowej, oscyluj¹cej
wokó³ wartoci ukszta³towanych w cywilizacji zachodniej. Bezporedni przekaz dziedzictwa kulturowego zachodzi poprzez pog³êbianie znajomoci dziedzictwa narodowego, wyra¿onego w dzie³ach sztuki, literaturze, teatrze itd.
24
25

Por. Karta Praw Rodziny, art. 10; KNSK 294n.
Por. LE 19; KPRo, art. 9; Wype³niæ wszystko wed³ug Prawa Bo¿ego, s. 51; zob. równie¿:
M. Leniak, Pomocniczoæ, s. 380n.
26 Por. KPRo, art. 9; KNSK 252n; J. Krucina, Dobro wspólne. Teoria i zastosowanie, s. 283n;
M. Leniak, Pomocniczoæ, s. 381.
27 Por. KPRo, art. 11; F. Adamski, Modele ma³¿eñstwa i rodziny a kultura masowa, s. 106n;
idem, Rodzina, s. 42.
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Korzystanie ze wskazanych powy¿ej form wiata kultury staje siê mo¿liwe,
jeli rodzina dysponuje odpowiednim zasobem dóbr materialnych. Zabezpieczenie materialne jest konieczne równie¿ wówczas, kiedy rodzice decyduj¹
o wyborze cie¿ki edukacyjnej dla swego potomstwa. Pañstwo jest zobowi¹zane zagwarantowaæ równy dostêp do systemu szkolnictwa w tym sensie, ¿e
rodzina nie bêdzie w ¿aden sposób ograniczona w wyborze jednostki owiatowej. Politycy powinni niejako zak³adaæ wykluczenie wszelkiej dyskryminacji
w zakresie realizacji prawa do rozwoju cz³owieka. Mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e
realizacja funkcji gospodarczej zapewnia zachowanie praw cz³owieka28.
Zagwarantowanie godziwego bytowania rodzinie, jak mo¿na wykazaæ na
podstawie postulatów zawartych w Karcie Praw Rodziny, obejmuje równie¿
tzw. sytuacje nadzwyczajne. Wród nich wymienia siê nastêpuj¹ce wydarzenia: przedwczesna mieræ jednego lub obojga rodziców, opuszczenie rodziny
przez jednego z ma³¿onków, w razie wypadku, choroby czy inwalidztwa,
w razie bezrobocia lub wtedy, gdy rodzina musi ponosiæ dodatkowe ciê¿ary
zwi¹zane ze staroci¹, niedorozwojem fizycznym czy umys³owym którego ze
swych cz³onków, czy te¿ w zwi¹zku z wychowywaniem dzieci29. ¯adna
z sytuacji nadzwyczajnych nie mo¿e staæ siê przyczyn¹ wy³¹czenia spo³ecznego ca³ej rodziny lub którego z jej cz³onków. Stosowane mechanizmy polityki
spo³ecznej powinny zabezpieczyæ rodzinê przed pauperyzacj¹, zapewniaj¹c
tym samym trwanie wspólnoty rodzinnej na dotychczas zajmowanych pozycjach w strukturach spo³ecznych. Pomoc, jaka w sytuacjach nadzwyczajnych
jest udzielana rodzinie lub jakiemukolwiek obywatelowi, wyra¿a jednoczenie
sprawnoæ dzia³ania pañstwa w jego ró¿norakich agendach.
Zakończenie

Realizacja funkcji gospodarczej rodziny przejawia siê w takim po¿ytkowaniu dóbr materialnych, które w najwy¿szym stopniu s³u¿y osobie ukierunkowanej w swoim dzia³aniu na permanentne doskonalenie siê. Dobra materialne
s¹ wiêc z natury podporz¹dkowane dobru osoby. Zak³ócenia w ramach wskazanej powy¿ej zale¿noci, a w³aciwie hierarchii, wystêpuj¹ wskutek dominacji
subiektywizmu, jak te¿ tendencji konsumpcjonistycznych. Ich konsekwencj¹ jest
rozwój egospo³ecznoci lub wspólnot o charakterze czysto materialnym.
28 Por. KPRo, art. 5; KDK 52; KNSK 295; J. Krucina, Dobro wspólne. Teoria i zastosowanie,
s. 284n; zob. równie¿: J. Koperek, op. cit., s. 145n; J.J. OConnor, Rodzina drog¹ Kocio³a, s. 52;
F. Adamski, Modele ma³¿eñstwa i rodziny a kultura masowa, s. 210215.
29 KPRo, art. 9.
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Personalistyczna koncepcja dobra wspólnego, odnoszona do rodziny i do
spo³eczeñstwa, pozwala na kszta³towanie w³aciwej hierarchii wartoci, wyra¿aj¹cej siê w po¿ytkowaniu dóbr materialnych dla dobra cz³owieka. W takich
warunkach w³asnoæ rodzinna umo¿liwia rozwój rodziny w kierunku pe³niejszego cz³owieczeñstwa. Wspó³czesne systemy spo³eczne wymagaj¹ wprowadzenia tzw. p³acy rodzinnej, która decyduje o godziwej egzystencji rodzin.
Postulatem do realizacji jest równie¿ powszechnoæ dóbr natury duchowej dla
ogó³u spo³eczeñstwa, a tak¿e spe³nienie warunków koniecznych do odpowiedzialnego rodzicielstwa. Fundamentem wprowadzenia w ¿ycie wskazanych
powy¿ej postulatów jest odpowiedni zasób dóbr materialnych, jakimi dysponuje rodzina. Nale¿y równie¿ podkreliæ, ¿e pe³na analiza funkcji gospodarczej
rodziny w nauczaniu spo³ecznym Kocio³a staje siê mo¿liwa przy zak³adanej
integralnoci bytu ludzkiego.

MATERIAL GOODS IN SERVICE TO THE HUMAN BEING.
A THEOLOGICAL INTERPRETATION OF THE ECONOMIC FUNCTION
OF THE FAMILY
(SUMMARY)

Exercising the economic function of the family manifests itself in making use of material
goods in such a way that they serve the best possible way the permanent effort of an individual to
self-improve. Hence, the material goods are by nature subjugated to the good of a person. Any
distortion of this relationship (or hierarchy) results from the domination of subjectivism and the
consumerist tendencies. Then, one can observe the development of ego societies or communities
based exclusively on the material aspect. The personalist concept of the common good in relation
to the family and the society allows to create the proper hierarchy of values which is put into
practice when making use of the material goods for the benefit of a human being. Subsequently,
the property of family enables the development of its members in the direction of the fuller
humanity. The contemporary social systems demand the introduction of, so-called, family pay
which determines the minimum to achieve an acceptable standard of life. Other similar initiatives
are the common use of spiritual goods within a society or creating the favourable conditions for the
responsible parenthood. The fulfilment of these postulates depends on the access of a family to an
appropriate set of material goods.
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DIE MATERIELLEN GÜTER IM DIENST DES MENSCHEN
– THEOLOGISCHE INTERPRETATION DER WIRTSCHAFTLICHEN
FUNKTION DER FAMILIE
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die Verwirklichung der wirtschaftlichen Funktion der Familie drückt sich in solcher Verwendung der materiellen Güter aus, die am besten der Person dient. Die Person ist dabei auf die
ständige Vervollkommnung ausgerichtet. Die materiellen Güter sind von der Natur her dem Gute
der Person untergeordnet. Die Störungen in der Beziehung (eigentlich in der Hierarchie) zwischen
dem Gute der Person und den materiellen Güter kommen vom Subjektivismus und vom Konsumismus, die als Ideologien betrachtet sind. Der Mensch baut dann die Ego-Gesellschaften und die
Gemeinden, die nur zur materiellen Dimension begrenzt sind. Die personalistische Konzeption
ermöglicht den Aufbau der richtigen Hierarchie der Werte. Man stellt in dieser Hierarchie: unten
 die materiellen Werte, oben  der Wert der Person. Der Mensch nützt also die Materie für sein
Gutes. Das familiäre Eigentum gibt die Möglichkeit der Entwicklung der Personen, die zur Familie
gehören; und der Gesellschaft, für die die Familie ein Fundament darstellt. Die materiellen Güter
ermöglichen die Existenz der Familie in der geistigen und in der materiellen Dimension. Man kann
die materiellen Güter in der Hierarchie Werte nur im Aspekt des Gemeinwohls richtig positionieren. Das Gemeinwohl gibt das Kriterium für das richtige Nützen der Materie.

