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JAN PAWEL II WOBEC
„PATOLOGII” MALZEftSTWA I RODZINY*
Uznanie, ze patologia wyraza niewtasciwe post^powanie cztowieka,
prowadzi do poszukiwania jej przyczyn w nim samym, tzn. w dotknietej grzechem naturze cztowieka, czqsciowo determinowanej czynnikami zewn&rznymi.
Cudzyslöw przy slowie „patologia” zostal wprowadzony celem podkreslenia, ze jest to termin nie uzywany ani przez papiezy, ani w nauczaniu
spolecznym KoSciola. Jego miejsce zajmujs takie okreslenia, jak: dewiacja,
plaga spoleczna, zagrozenie. Chc^c przedstawic stosunek Jana Pawla II do
patologii zycia mafzeriskiego i rodzinnego przyjmujs, ze patologiczne
te
zjawiska lub postQpowanie, ktöre stanowi^ zagrozenie dla realizacji istoty
malzenstwa i rodziny, bez wzgl^du na to, czy maj^ one Charakter masowy i
czy w naszej kulturze uwazane s$ za patologiczne. Od tego znaczenia nalezy
odrözntö poj^cie wchodz^ce w sktad nazwy nauki zwanej patologia spoleczn$. Jest to nauka badaj^ca zachowania i zjawiska spoleczne b^d^ce w sprzecznosci z aktualnie panuj^cym w spoleczeristwie systemem norm swiatopogl^dowych i moralnych.
Motywem, dla ktörego Papiez podejmuje problemy patologii malzenstwa i rodziny, jest przede wszystkim wskazywanie drög prowadz^cych do
spotkania z Bogiem, „uprz^tanie” ich z niewlaSciwego rozumienia oraz przestrzeganie przed zagrozeniami.
Trödlern, z ktörego korzystam przy opracowaniu tematu, s$ bardzo rözne wypowiedzi Papieza. Mozna wyröznic pi^c kategorii zrödel. Jedn^ z nich
sq bezposrednie wypowiedzi Jana Pawla II na powyzszy temat, wraz z dokumentami Stolicy Apostolskiej wydanymi za jego pontyfikatu1. Wsröd powyzszych wypowiedzi trudno wskazac na takie, ktöre prawie wyl^cznie koncentruj^ si$ na patologii malzenstwa i rodziny. Jednym z nich jest List do biskupöw katolickich o duszpasterstwie osöb' homoseksualnych . Drugim Instrukcja
o szacunku dla rodzqcego si$ zycia ludzkiego i o godnosci jego przekazywania. Mozna wymienic tylko dwa dokumenty, ktöre w sposöb niejako bezpog* Opracowanie powstalo w ramach programu badawczego CPB 08.03. - II.4.
1 List do biskupöw KoSciola katolickiego o duszpasterstwie osöb homoseksualnych, Kongregacja Nauki Wiary, Watykan 1986; Instrukcja o szacunku dla rodzqcego si$ zycia ludzkiego
i o godno&ci jego przekazywania, Kongregacja Nauki Wiary, Watykan 1987.
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redni podejmuj^ problemy patologii, ale warto zauwazyc, ze ich tytuly
wskazujs na zadania wobec nich, a nie negatywn^ ocen$. Drugi rodzaj dokumentöw to te, ktöre wyraznie wymieniaj^ niektöre z omawianych zjawisk.
Nalezy do nich: Familiaris consortio —w cz^Sci diagnostycznej i duszpasterskiej, Karta praw rodziny - niektöre jej rozdzialy, Wytyczne wychowawcze
w odniesieniu do ludzkiej milotci - c z q s c ostatnia, wypowiedzi Papieza w
ramach systematycznej katechezy, a takze w czasie pielgrzymek do röznych
krajöw, röwniez i w czasie kongresöw2. Trzeci rodzaj zrödel to dokumenty,
ktöre omawiaj^c okreslony problem nawi^zuj^ do spraw rodziny. Nalezy
tutaj encyklika Laborem exercens oraz Instrukcja o chrzescijanskiej wolnosci
i wyzwoleniu*. W koncu czwarty rodzaj dokumentöw to te, ktöre nie
zwi^zane z problematyk^ malzenstwa i rodziny, ale maj^ zasadnicze znaczenie dla wyjasnienia genezy patologii. Jest to adhortacja Reconciliatio et paenitentia oraz encyklika Dominum et vivificantem4. Pi^ty rodzaj dokumentöw
obok swojego zasadniczego tematu daje wskazania duszpasterskie. Nalezy
tutaj wymienic adhortacja Catechesi tradendae5.
Celqm, ktöry sobie stawiam, podejmuj^c powyzszy problem, jest zapoznanie ze stosunkiem Papieza do zjawisk patologii, pokazanie, co wnosi
punkt widzenia nauczania Kosciola do patologii spolecznej jako nauki, oraz
przedstawienie, jakie wskazania duszpasterskie wynikaj^ z nauczania Jana
Pawla II.
Na podstawie wymienionych powyzej Trödel mozna przedstawic nast^puj$ce zagadnienia, dotycz^ce patologii malzenstwa i rodziny:
- rodzaj omawianych patologii,
- przyczyny patologii oraz sposoby przeciwdzialania.
Ponadto podejmiemy problem roli nauczania Jana Pawla II dla patologii
spolecznej jako nauki.
1. RODZAJ OMAWIANYCH PATOLOGII
W odniesieniu do malzenstwa wymienia siQ we wskazanych wypowiedziach zjawiska patologiczne wystQpuj^ce przed zawarciem malzenstwa oraz
w czasie trwania malzenstwa, a takze powstawanie niewlasciwych form mal
zenstwa i rodziny.
2 Adhortacja Familiaris consortio, Rzym 1981, w dalszym tekScie wyst^puje jako FC; Karta
praw rodziny, Rzym 1983; Wytyczne wychowawcze w odniesieniu do ludzkiej mitofci, Kongre-.
gacja do Spraw Wychowania Katolickiego, Rzym 1986; katechezy Jana Pawla II: Mqzczyznq i
niewiastq stworzyl ich. Odkupienie ciala a sakramentalnoSc malzenstwa, Rzym 1986.
3 Encyklika Laborem exercens, Rzym 1981, dalej wystQpuje jako LE; Instrukcja o chrzeicijanskiej wolno&ci i wyzwoleniu, Kongregacja Nauki Wiary, Rzym 1986, w dalszym tekScie wystQpuje jako IChWW.
4 Adhortacja Reconciliatio et paenitentia, Rzym 1984, dalej uzywany skröt RP; encyklika
Dominum et vivificantem, Rzym 1986, dalej wyst^puje jako DV.
5 Adhortacja Catechesi tradendae, Rzym 1979.
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Jezeli chodzi o pierwsz^ grupe zjawisk, to zwraca si$ uwagQ na popieranie rozwi^zfosci seksualnej przed malzenstwem6. Innym zagrozeniem jest
tworzenie trudnosci w zawieraniu zwi^zku malzenskiego, ktöre mog4 polegac na z^daniu np. zaplaty za zon$, niedopuszczaniu do zwi^zköw osöb wyznaj^cych rözne religie lub dawaniu cichych polecen, ze pracuj^c w danym
rodzaju sluzby nie nalezy zawierac malzenstwa sakramentalnego. Bywaj^
sytuacje, ze osoby z obawy utraty Swiadczeri lub zbyt wysokiej zaplaty za
obrz^d mog4 nie zawierac malzenstwa. W poszczegölnych krajach mog$ wyst^pic bardzo rözne utrudnienia, zalecenia, przepisy7.
W przypadku zawartego zwi^zku malzenskiego mog$ mieö miejsce dzialania, ktöre podwazajs tQ wspölnot^. Nalezy do nich traktowanie zycia intymnego wyl^cznie jako zrödla przyjemnosci i satysfakcji. „Patologicznosc”
wyraza si§ tu w uznaniu skutku pozycia matzenskiego: przyjemnosci, satys
fakcji, za jego istotQ, z pomini^ciem zasadniczych funkcji zycia seksualnego
w malzeristwie, jakimi s^ tworzenie wi^zi oraz prokreacja. Ponadto takie
podejscie do pozycia malzenskiego prowadzi do kolejnych patologii: traktowania partnera malzenskiego jako przedmiotu uzycia, ale takze degradowania siebie z poziomu dysponowania sob$ do poziomu bycia zdeterminowanym8. Ustawienie w centrum zycia intymnego przyjemnosci wywoluje jeszcze inne patologie - odwolanie si^ do antykoncepcji czy sterylizacji9. Jak
wskazujs wypowiedzi Papieza, takie ustawienie milosci erotycznej w malzenstwie wywoluje jeszcze inne zjawisko, a mianowicie popieranie zwi^zköw
pozamalzenskich i swobody seksualnej. W koricu nalezy wymienic tutaj rozwody10.
Jezeli chodzi o niewfasciwe postacie malzenstwa, to wymienia si$ nast$puj^ce: malzenstwa na pröbQ, rzeczywiste wolne zwi^zki (socjologia nazywa
je kohabitanckimi - wspölne zamieszkanie, np. podczas studiöw w Stanach
Zjednoczonych), katolicy zl^czeni tylko slubem cywilnym, rozwiedzeni, ktörzy zawarli nowy zwi^zek malzenski (FC, nr 80, a-e).
Z tego przegl^du patologii malzenstwa wynika, ze dotyczy ona trwalosci
wspölnoty malzenskiej oraz naruszenia istoty relacji mi^dzy m^zem i zon$
w sferze zycia intymnego. Jesli chodzi o patologii rodziny, to nalezy wymie
nic przede wszystkim patologii w spelnianiu funkcji prokreacyjnej. Wyraza
sie ona w stosowaniu antykoncepcji i sterylizacji, a takze przerywaniu ci^zy,
czyli zabijaniu pocz^tych dzieci. Wsröd stosowanej antykoncepcji mamy
tak$ jej postac (srodki wczesnoporonne, spirale), ktöra powoduje smierd
6 FC, nr 24; List apostolski Jana Pawla II Do Mlodych calego Swiata z okazji Mi^dzynarodowego Roku M lodziezy, Rzym 1985, nr 13.
7 FC, nr 77, Karta praw rodziny, Rzym 1983, art. 1.
8 FC, nr 17, 18, 22; M^zczyznq i niewiastQ stworzyl ich, (17 IX 80, 12 XI 80), s. 166-175.
9 FC, nr 30.
10 Prawo do zycia dal im Bog w dziedzictwo, w: M%zczyzn$ i niewiastQ stworzyl ich,
s. 459-480.
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poczQtego dziecka. Do tego nalezy dol^czyc zjawisko polegaj^ce na przerywaniu ci^zy jako wyniku stwierdzenia przez diagnostyk^ prenataln^, ze poczQte dziecko jest dotkniQte deformacj^ lub chorob^ dziedziczn^11. Charak
ter patologiczny maj$ röwniez pröby sztucznego, tak heterologicznego, jak i
homologicznego zaplodnienia12.
Mog^ röwniez wyst^pic tendencje do tworzenia lub rzeczywiste realizowanie rodzin malodzietnych, co nalezy uznac za zjawisko patologiczne. Pojawia si^ röwniez zjawisko powstawania rodzin osöb maloletnich, niesamodzielnych, na ogöl nietrwalych, a takze rodzin samotnych matek „z przypadku” lub swiadomego wyboru (FC, nr 80, a-e). Patologia w sferze funkcjonowania rodzin jest brak wladzy w rodzinie, podzialu röl czy koniecznosc pracy kobiet poza domem (FC, nr 23, 25; LE, nr 19). Jest szereg zjawisk zewn^trznych, ktöre zagrazaj^ rodzinie. WskazQ tutaj: pomoc gloduj^cym za
cen^ przyj^cia programu antykoncepcyjnego (FC, nr 30), brak mieszkan,
narzucanie obowi^zkowego systemu wychowawczego, usuni^cie wychowania
religijnego ze szköl, ograniczenie zrzeszania siQ rodzin13. Ogölnie mozna
powiedziec, ze patologia rodziny to przede wszystkim patologia funkcji prokreacyjnej, cz^sto okreslana patologia struktury i warunköw ekonomiczno-spolecznego zycia.
2. UJEJCIE PRZYCZYN PATOLOGII PRZEZ PAPIEZA
JANA PAWLA II
Kosciöl w swoim nauczaniu sluzy zbawieniu kazdego czlowieka i calego
Swiata. Z uwagi na ten cel okresla drogi prowadz^ce do jego osi^gni^cia,
przestrzega przed tym, co utrudnia czlowiekowi spotkanie z Bogiem. Powyzej wskazalam, ze Jan Pawel II wypowiada si$ na temat wielu zjawisk okreSlanych mianem patologicznych. Papiez zabieraj^c glos, ujawnia jednoczesnie i to, co moze stanowic ich przyczyn^. Porz^dkuj^c je stwierdzamy, ze s$
one bardzo liczne i röznej jakosci, dotycz^ röznych plaszczyzn zycia czlowie
ka. Mozna je podzielic na tkwi^ce w czlowieku i na te, ktöre s$ poza nim i
wplywaj^ na jego post^powanie. O tych ostatnich Jan Pawel II w encyklice
Sollicitudo rei socialis möwi jako o strukturach grzechu14. Do pierwszej grupy przyczyn mozna zaliczyc stal^ niejako dyspozycjQ czlowieka do dzialania
grzesznego, niewlasciwego korzystania z wolnosci. Na problem ten zwraca
uwagQ m.in. encyklika Dominum et vivificantem oraz lnstrukcja o chrzescijanskiej wolnosci i wyzwoleniu.

n Tamze; lnstrukcja o szacunku dla rodzqcego si% zycia ludzkiego i o godnofci jego przekazywania, I, nr 2.
12 Tamze, II, III.
13 FC, nr 6, 30, 67, 72; Karta praw rodziny, art. 7, 10, 11.
14 RP, nr 13; Sollicitudo rei socialis, nr 36.
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W tym ostatnim dokumencie Papiez möwi, ze grzech stanowi zrödlo podzialu i ucisku (por. nr 37). Mieszcz^ sie w tym stwierdzeniu wszelkie fakty
z zakresu patologii spolecznej: przemoc, terroryzm, pozbawienie wolnosci
calych narodöw. W encyklice Dominum et vivificantem c z q s c druga zatytulowana jest Duch, ktöry przekonywa swiat o grzechu i stanowi zasadnicze
wyjasnienie tych zagadnien. Zacytujmy fragment z tej encykliki: „cialo poz^da przeciwko duchowi, a duch przeciw cialu” (nr 55), i w innym miejscu:
„Walka ta nalezy do dziedzictwa grzechu, jest jego nastepstwem i röwnoczesnie je potwierdza. Stanowi czesc codziennego doswiadczenia. Apostol pisze: «Jest zas rzecz$ wiadom^, jakie uczynki rodz$ sie z ciala: nierz^d, nieczystosc, wyuzdanie [ I ||, pijaristwo, hulanki i tym podobne»” (nr 55). Wymienia jednakze nie tylko grzechy, ktöre mozna by okreslic jako „cielesne”,
ale takze i inne, „jak np. nienawisc, spör, zawisc, wzburzenie [...], pogori za
zaszczytami, niezgoda, rozlamy, zazdrosc” (nr 55). Grzech wiec prowadzi
do rozwi<|zlosci seksualnej, prostytucji, rozwodöw, konfliktöw.
Möwi^c o grzechu jako pierwotnej przyczynie niewlasciwego, nalezy czytac - patologicznego postepowania czlowieka, Papiez przestrzega przed redukowaniem go do pojecia grzechu spolecznego. Pojecie to w ujeciu wspölczesnego czlowieka oznacza czesto obarczenie odpowiedzialnosci^ za grzech
ludzki Struktur spolecznych sil zewnetrznych w stosunku do czlowieka. W
adhortacji Reconciliatio et paenitentia Jan Pawel II möwi: „Kosciöl, jezeli
möwi o grzechu spolecznym, ma na mysli nagromadzenie wielu grzechöw
osobistych. Chodzi o grzechy najbardziej osobiste: tego, kto powoduje lub
popiera nieprawosc dla unikniecia lub usuniecia czy przynajmniej ograniczenia pewnych form zla spolecznego, [...] z lenistwa, z leku czy tez w wyniku
zmowy milczenia lub zamaskowanego udzialu w zlu, albo z obojetnosci;
tego, kto zaslania sie twierdzeniem o niemozliwosci zmiany swiata, i röwniez
tego, kto usiluje wymöwic sie od trudu czy ofiary, podaj^c rözne racje wyzszego rzedu. Prawdziwie odpowiedzialne s$ wiec osoby” (nr 16). W rzeczonej adhortacji Jan Pawel II wskazuje na fakt utraty poczucia grzechu u
wspölczesnego czlowieka (nr 18). Przykladem s$ tu przychylne interpretacje
predyspozycji homoseksualnej, tak dalece, ze niektörzy posuwajs sie az do
uznania jej za obojetn^ lub nawet dobr^15, a takze nazywanie humanizmem
oraz postepem zabijanie nie narodzonych dzieci16.
Przyczyn^ utraty poczucia grzechu jest wedlug Papieza sekularyzm odrywaj^cy czlowieka od Boga. Czlowiek poszukuj^cy „calkowitej autonomii
i samowystarczalnosci neguje Boga i neguje siebie samego. Alienacja w sto
sunku do prawdy o istocie czlowieka jako stworzenia umilowanego przez
Boga jest zrödlem wszelkich innych alienacji. Neguj^c lub usiluj^c zanego15 List do biskupöw katolickich o duszpasterstwie osöb homoseksualnych.
16 Dar ducha „przerastania” siebie i przeksztalcania Swiata, Do mlodziezy Bolonii, 18 IV
1982.
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wac Boga jako Zasad$ i jako Cel, czlowiek narusza gl^boko swöj lad
i swoj$ wewnQtrzn^ röwnowagQ, a takze röwnowagQ spoteczeristwa, a nawet
widzialnego stworzenia” (IChWW, nr 38). Zagadnienie nieuznawania Boga
wyzwala nami^tnosci, powoduje nieröwnowagQ i wewnQtrzne konflikty czlowieka. „St^d w sposöb nieunikniony rodzi siQ nielad naruszaj^cy zycie rodzinne i spoleczne, swoboda seksualna, niesprawiedliwosc, zaböjstwo”
(IChWW, nr 39). „Uznaj^c siebie za wtasne centrum, grzesznik stara si$
siebie samego potwierdzic i zaspokoic swoje pragnienie nieskoriczonosci, posluguj^c siQ rzeczami, bogactwem, przyjemnosciami i pogard^ dla innych
ludzi, ktörych niesprawiedliwie ograbia i traktuje jako rzeczy lub narz^dzia.
Tym sposobem przyczynia si$ ze swej strony do tworzenia Struktur wyzysku
i zniewolenia, ktöre sk^din^d staral siQ napi^tnowad” (IChWW, nr 42).
Przytoczone teksty wskazuj^, ze oderwanie czlowieka od Boga oznacza naruszenie jego istoty, co prowadzi do utraty wewn^trznej röwnowagi. Niewlasciwe post^powanie wynika nie tylko z faktu utraty umiej^tnosci rozrözniania dobra i zta, ale w najglQbszym wymiarze po prostu z czynienia zta, a
wi^c grzechu.
Wskazane „pierwsze” przyczyny patologicznego post^powania cztowieka
znajduj<|, jezeli tak mozna powiedziec, sojuszniköw, ktörzy je wspieraj^,
chodzi oczywiscie o wspieranie czlowieka w grzechu, slabosci, w jego grzesznosci.
nimi: falszywe koncepcje cztowieka, relacji malzeriskich, polegaj^ce zwtaszcza na aspektowym traktowaniu tych rzeczy wist osci. Wkraczamy
w ten sposöb w nast^pn^ grup$ przyczyn patologii.
Brak wtasciwej prawdy o cztowieku wyraza si$ chociazby w podkresleniu, ze czlowiek ma potrzeb^ zaspokajania gtodu z pomini^ciem potrzeby
wartosci czy tez potrzeb transcendentnych, ktörych brak jest przyczyny np.
narkomanii. Aspektowe uj^cie to odwolywanie siQ np. tylko do wiedzy biologiczno-przyrodniczej w wyjasnianiu relacji mi^dzy kobiet^ i mQzczyzn^17.
Papiez möwi o „powstaniu dwuznacznosci na skutek niektörych wyniköw
wiedzy ludzkiej”. Na przyktad psychologia wysuwa potrzeby nieobwiniania
cztowieka. „Ekstrapolacja kryteriöw wiedzy socjologicZnej prowadzi do
zrzucenia na spoleczeristwo wszelkich win. Antropologia kulturalna przez
wyolbrzymienie uwarunkowan wptywöw srodowiskowych i historycznych
ogranicza odpowiedzialnosc czlowieka. Etyka plyn^ca z relatywizmu historycznego - relatywizuje normQ moraln^. Bl^dy wychowania i grzech srodki
masowego przekazu utozsamiaj^ z chorobliwym poczuciem winy lub zwyklym przekroczeniem norm i przepisöw prawnych” (RP, nr 18). Sojusznikiem w podtrzymywaniu w grzechu s$ röwniez nurty filozoficzno-etyczne,
jak np. permisywizm, hedonizm, konsumpcjonizm. „Opör stawiany Duchowi Swi^temu [...] znajduje niestety swöj [...] wymiar zewn^trzny, zobiekty17
Tworzenie klimatu sprzyjajgcego czystosci, Mqzczyznq i niewiastq stworzyl ich, s. 273;
Wytyczne wychowawcze w odniesieniu do ludzkiej mitoSei, nr 104.
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wizowany jako tresci kultury i cywilizacji, jako system filozoficzny, jako
ideologia, jako program postQpowania: ksztaltowania ludzkich zachowari”
(DV, nr 56). Wymieniane ideologie
odpowiedzialne za kreowanie postaw, ktöre prowadz^ do patologicznych zachowari.
Papiez w swoich wypowiedziach nie lekcewazy takze warunköw zewnQtrznych i ich oddzialywania na wlasciwe post^powanie czlowieka. Jan Pawel
II, zwracaj^c uwagQ na znaczenie czynniköw zewnQtrznych w ksztaltowaniu
siQ niewlasciwego post^powania ludzi, wyröznia wadliwe struktury spoleczne, ktöre prowadz^ do osamotnienia czlowieka, braku komunikatywnosci,
co mi^dzy innymi popycha do narkomanii (por. DV, nr 56). W swiecie wystspujz* rözne formy zniewolenia ludzi przez srodki psychologiczne, przemoc
slow, manipulacje informacjs lub programy gospodarcze (por. FC, nr 30).
Tak przedstawia si$ zarys przyczyn patologii w uj^ciu Jaria Pawla II.
Mozna je wszystkie uj^c w postaci linii prowadz^cej od najgl^bszych pokladöw serca do czynniköw zewnQtrznych, ktöre z jednej strony s$ rezultatem
slabosci czlowieka, z drugiej zas s$ swiadomie inspirowane przez „wladcQ
tego swiata”. Jan Pawel II przedstawiaj^c przyczyny grzesznego post^powania czlowieka zwraca uwagQ röwniez na jego dalekosi^zne skutki. W encyklice Dominum et vivificantem pisze nast^puj^co: „W Pawlowe przeciwstawienie «ducha» i «ciala» wpisane jest röwniez przeciwstawienie «zycia» i
«smierci». [...] Trzeba dodac, ze na horyzoncie wspölczesnej cywilizacji zwlaszcza tej najbardziej rozwini^tej w sensie naukowo-technicznym - znaki
i sygnaly smierci staly siQ szczegölnie obecne i cz^ste”. Na przyklad wyscig
zbrojeri, zaglada nuklearna, obrazy n^dzy, smiercionosny glöd, upowszechnienie praktyk odbierania zycia ludziom przed ich narodzeniem, przed nadejsciem smierci naturalnej, wojny, ktöre nios^ smierc ludziom, terroryzm
o charakterze mi^dzynarodowym. S4 to tylko zarysy obrazu smierci (por.
nr 57).
Przedmiotem nauczania Jana Pawla II, jak to staralam si$ przedstawic,
S4 wszystkie przejawy patologii malzeristwa i rodziny. Cech^ charakterystyczn$ uj^cia tej problematyki jest möwienie o niewlasciwym post^powaniu
czlowieka, a nie o jakims bezosobowym zjawisku, jak to ma miejsce w pato
logii spolecznej. Nie jest to jednak oskarzenie czlowieka. Wr^cz przeciwnie,
Papiez zwraca uwagQ, ze nie mozna nikogo dyskryminowac ani izolowac,
separowac si$ np. od rodzin niepelnych. Uznanie, ze patologia wyraza niewlasciwe post^powanie czlowieka, prowadzi do poszukiwania jej przyczyn
w nim samym, tzn. w dotkni^tej grzechem naturze czlowieka, cz^sciowo
determinowanej czynnikami zewn^trznymi. Drog$ do uzdrowienia powinna
byc przemiana serca czlowieka.
Jan Pawel II wiele miejsca poswi^ca problemom pomocy czlowiekowi z
uwagi na jego niewlasciwe post^powanie. Na plan pierwszy wysuwa koniecznosd przedstawiania zgodnej z prawd^ koncepcji czlowieka i rzeczywistosci.
W zwi^zku z tym Papiez wyjaSnia szereg poj^c, mi^dzy innymi wzajemne
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stosunki mi^dzy kobiet^ i mQzczyzn^ w malzeristwie. Wskazuje na ich aspekt moralny. Przykladem moze byc takze problem uj^cia istoty ciala czlo
wieka, jego spontanicznosci i degraduj^cej w tym aspekcie roli antykoncepcji18. Papiez zwraca uwagQ na to, ze pod wplywem Ducha Swi^tego ludzie
jako osoby, odkrywaj^c Boski wymiar swego istnienia i zycia, zdolni
wyzwalac si^ od röznorakich determinizmöw (por. DV, nr 60). Najbardziej jednak waznym dzialaniem jest przekonanie ludzi o grzechu, o tym, ze nalezy
dostrzec swoj$ grzesznosc, a co za tym idzie - ksztaltowac sumienie, takze
w skali spolecznej (por. RP).
W odniesieniu do szczegölnych przypadköw Papiez zaleca specjaln^ trosk§ duszpastersk^, w ktörej nalezy odwolac si§ do specjalistöw, np. lekarzy
czy psychologöw19. Przykladem moze byc tutaj duszpasterstwo osöb homoseksualnych czy rodzin rozwiedzionych lub im podobnych. W przypadku rodzin rozwiedzionych Jan Pawel II zachQca do podtrzymywania zycia religijnego w postaci modlitwy, ucz^szczania na msz$ sw., czytania Pisma sw. (FC,
nr 80, 81, 84). W niektörych sytuacjach, jak np. matek samotnie wychowuj^cych dzieci, zachodzi potrzeba niesienia konkretnej pomocy20. Proponowane przez Papieza srodki rozwi^zywania patologii maj4 przede wszystkim
Charakter duszpasterski i zwröcone s$ do czlowieka, ktöry bl^dzi. Czlowiekowi temu winna towarzyszyö atmosfera stalej, serdecznej troski.
Podsumowuj^c to, co dotychczas zostalo powiedziane o nauczaniu papie
za Jana Pawla II na temat patologii, nalezy stwierdzic, ze Ojciec Swi^ty
dostrzega problemy z ni$ zwi^zane. Widz^c je i niepokoj^c siQ wynikaj^cymi
z nich zagrozeniami zaröwno dla czlowieka, jak i spoleczeristwa, przyjmuje
stal^ koncepcjQ ich wyjasniania. Jest ona oparta na koncepcji istoty czlowie
ka oraz jego relacji do innych osöb i do Boga. W jej swietle rozpoznawane
s^ przyczyny patologii i ustalone srodki zaradcze. Kazdy z dokumentöw, do
ktörego siQ odwolywalam, wskazuje röwniez na sposoby leczenia skrzywien
w zyciu indywidualnym i spolecznym. Ogölnie mozna powiedziec, ze Jan
Pawel II proponuje: w aspekcie indywidualnym uznanie siebie grzesznikiem,
odrzucenie grzechu, takze i spolecznego, nieustanne nawracanie si$ oraz
przylgniQcie do dobra; w aspekcie spolecznym zas przedstawianie pelnej
prawdy o czlowieku oraz tworzenie warunköw godziwego zycia rodzinnego.
3. NAUCZANIE JANA PAWLA II
A PATOLOGIA SPOLECZNA JAKO NAUKA
Wszystko, co zostalo powiedziane powyzej, pozwolilo na wyjasnienie,
jak ujmuje problemy patologii malzeristwa i rodziny Jan Pawel II. Co wnosi
powyzsze uj^cie zagadnien do patologii spolecznej jako nauki?
18 Mqzczyznq i niewiastq stworzyl ich, s. 187 i in., 459 i in.
19 List do biskupöw katolickich, nr 17.
20 Milosc i zaufanie do rodzqcego si% zycia, „Currenda” 29 (1979) 5-8.

Jan Pawel II wobec „patologii” rodziny
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Przedmiotem patologii spolecznej s<| zachowania lub sytuacje czy tez
funkcjonowanie jakiegos systemu spolecznego, ktöre pozostaj^ w sprzecznoici ze Swiatopogl^dowymi wartosciami, akceptowanymi w danej spolecznosci. Kwalifikacja zachowan jako patologiczne jest zalezna od aktualnych ocen
w danym spoleczeristwie. Nie ma zatem w tej nauce stalych norm. Patologia
spoleczna opisuje zjawiska b^d^ce jej przedmiotem, pröbuje wyjasnic ich
powstawanie, a takze wskazac ich zwi^zek ze zjawiskami, procesami i przemianami spolecznymi. W wymienionych procesach poznawczych patologia
spoleczna odwoluje siQ do prawidlowosci ustalanych przez socjologi^. Rozpoznanie, jakiego dokonuje patologia spoleczna, sluzy profilaktyce spolecz
nej, a takze planowaniu dzialan w walce z tymi zjawiskami. S4 to propozycje zwröcone do organizowania zycia spolecznego lub jego melioracji. Pato
logia spoleczna gromadzi wiedzy na podstawie badan. Zgromadzone fakty
stuz$ do budowy odpowiednich teorii. Niejednokrotnie w ich wyjasnianiu
odwoluje siQ do teorii socjologicznych.
W nauczaniu Kosciola podstaw^ wyodr^bniania zjawisk, okreslanych
jako patologiczne, jest poröwnanie okreslonego post^powania czlowieka lub
wspölnoty z norm^ moraln^, o d zw iercied laj^ zgodne z prawd^ dobro osoby czy spolecznosci. Kryterium podstawowe zatem ma Charakter staly.
Kiedy möwimy o patologii malzenstwa i rodziny, to patologia spoleczna
zalicza do niej: rozwody, sieroctwo, pozbawienie praw rodzicielskich, pro
st ytucjQ.
W uj^ciu Papieza s$ nimi takze: rozwi^zlosc seksualna, stosunki pozamalzenskie, antykoncepcja, sterylizacja, przerywanie ci^zy, sztuczne zaplodnienie, rözne kategorie malzeristw na pröbQ i czasowych, rozwody, macierzynstwo poza malzenstwem; a dalej: ograniczenie praw zawierania malzen
stwa, praw wychowania dzieci, zrzeszania siQ, brak placy rodzinnej lub
mieszkania.
W wyjasnianiu przyczyn zjawisk, o ktörych möwimy, patologia spolecz
na odwoluje siQ do teorii socjologicznych, ktöre wyjasniaj^ mechanizmy
funkcjonowania i powstawania zjawisk patologicznych. W uj^ciu nauczania
spolecznego KoSciola przyczyn^ zjawisk patologicznych jest niezgodne z potencjalnosci^ osoby ludzkiej postQpowanie czlowieka lub dzialania podejmowane w skali spolecznej, nieuwzgl^dnianie i nieliczenie si^ z potrzebami
osobowymi czlowieka, jego prawami. Propozycje przeciwstawiania sis pato
logii spolecznej odpowiadaj^ sposobowi widzenia przyczyny tych zjawisk w
obydwu naukach.
Patologia spoleczna i katolicka nauka spoleczna korzystaj$ z röznych
zrödel w gromadzeniu wiedzy. Mozna powiedziec, ze obydwie nauki mog^
sobie sluzyc. Katolicka nauka spoleczna uzyskuje od patologii spolecznej
wiedzy o aktualnie wystspuj^cych zjawiskach patologicznych i mechanizmach spolecznych, ktöre je powoduj^. Natomiast do patologii spolecznej
wnoszone S4 przez naukQ spoleczna Kosciola nowe aspekty wyjasniaj^ce
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przyczyny zaburzen w zyciu spolecznym, a takze state oceny tych przyczyn.
Podsumowuj^c mozna powiedziec:
1. Jedno i drugie podejscie do zjawisk, okreslanych jako patologiczne,
widzi w nich zagrozenie. Nauczanie Kosciola wskazuje, ze jest to zagrozenie
czlowieka, a w konsekwencji malzeristwa, rodziny, spoleczenstwa. Patologia
spoleczna widzi w omawianych zjawiskach zagrozenie spoleczne.
2. Widzenie przyczyn jest rözne. W ujeciu Jana Pawla II prowadzi od
wnQtrza czlowieka do uwarunkowan zewnetrznych. Te ostatnie podkresla
glöwnie patologia spoleczna. Nie pomija ich röwniez nauczanie Kosciola.
3. Przeciwstawienie sie tym zjawiskom w ujeciu Papieza to przemiana
serca czlowieka, a takze, na co kladzie nacisk röwniez patologia spoleczna,
zapewnienie praw oraz odpowiednich warunköw zycia spolecznego.

