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W kręgu tematu: Alma Mater
W centrum swojej działalności pragnie wytrwa
le stawiać integralny rozwój każdego i wszystkich
w duchu nauki społecznej Kościoła, by służyć tak
Kościołowi, jak i kulturze narodowej przez dojrza
łą i prowadzoną na wysokim poziomie dydaktykę,
badania naukowe i twórczość artystyczną. Jak pod
kreślił referent, mimo trendów laicyzacyjnych uni
wersytet katolicki nie może zrezygnować z dialogu
ze światem nauki i kultury świeckiej.
Interesującymi spostrzeżeniami podzieliła się
z zebranymi dr Hanna Suchocka, wieloletnia amba
sador RP przy Stolicy Świętej, a wcześniej pracownik
naukowy KUL. Odwołała się do słów Jana Pawła II
skierowanych do wspólnoty KUL podczas spotka
nia na Jasnej Górze w 1979 r., by wskazać na ich
nieprzemijające znaczenie. Uniwersytet, jako „arcy
dzieło kultury”, ma zawsze służyć wszechstronnemu

ks. prof. dr hab.
ndrzej Szostek MIC
Instytut Filozofii

tar. Jan Paweł II, Redemptor
h/s,p.14.

rozwojowi człowieka, w czym zawiera się ciągłe wy
zwalanie człowieka i jego potencjału duchowego.
W kontekście współczesnego pragmatyzmu to za
danie uniwersytetu, zwłaszcza katolickiego, nie traci
nic na aktualności.
Uczestnicy konferencji byli wdzięczni, że Katolicki
Uniwersytet Lubelski zechciał podzielić się swoim do
świadczeniem wytrwałego pełnienia swej misji, zawsze
w wierności dziedzictwu filozoficznemu prof. Karola
Wojtyły i papieskiemu św. Jana Pawła II. Prorektor dr
hab. Urszula Paprocka-Piotrowska, prof. KUL, i niżej
podpisany dawali także wyraz swemu przekonaniu, że
to obdarowanie było i jest zawsze wzajemne. Rów
nież nasz Uniwersytet otwiera się na świadectwo sło
wa i działania wielu zaprzyjaźnionych z nami uczelni,
w tym wypadku zwłaszcza University of Notre Damę,
współorganizatora tej konferencji.

Uniwersytet katolicki
w służbie integralnej
antropologii
niwersytet katolicki, jak każdy uniwersytet, to in
referacie, idąc zwłaszcza za myślą św. Jana Pawła II,
stytucja, w której - zgodnie z jego wielowieko
patrona obecnej konferencji. Nie muszę dodawać, że
wą chlubną tradycją - prowadzi się badania naukowe,
w krótkim wystąpieniu można będzie wskazać tylko
kształci młode pokolenie oraz promuje wiedzę i kul
na niektóre błędy antropologiczne i związane z nimi
turę akademicką w całym społeczeństwie. Zrozumiałe,
zagrożenia dla człowieka. Będę jednak mówił nie tyle
że działania te prowadzone są na różnych wydziałach
o samych błędach, ile raczej właśnie o punktach spor
i kierunkach studiów, a poszczególni członkowie spo
nych, zatrzymam uwagę na trzech „tendencjach an
łeczności uniwersyteckiej koncentrują uwagę na wielu
tropologicznych” we współczesnej kulturze (głównie
polach bogatego spektrum nauki. Jaki jest więc sens
euroatlantyckiej, pretendującej wciąż do odgrywania
i znaczenie generalnego postulatu, by uniwersytet ka
dominującej roli w całym świecie), na które Kościół,
tolicki szczególną wagę przywiązywał do promowa
a w nim uniwersytet katolicki, musi szukać adekwat
nia integralnej antropologii? Sądzę, że dwojaki. Po
nej odpowiedzi. W nawiązaniu do tych trzech punk
pierwsze, fascynacja człowiekiem płynie z objawienia
tów spróbuję zasugerować, jak sobie wyobrażam od
judeochrześcijańskiego, którego głoszenie i strzeże
powiedź katolickich uniwersytetów na to kulturowe
nie jego depozytu jest zadaniem Kościoła. A skoro
wyzwanie.
„człowiek jest drogą Kościoła”, jak to w jednej z naj
Ż ycie ludzkie: św iętość versus jakość
częściej cytowanych wypowiedzi sformułował św. Jan
Paweł II1, i skoro katolicki uniwersytet jest ważną ko
ścielną instytucją, to uniwersytet katolicki powinien
Stosunek do życia ludzkiego stanowi szczególny
we właściwy sobie sposób tę misję Kościoła realizo
test weryfikujący sens powszechnie głoszonych dekla
wać, i powinien to czynić zawsze, ponieważ ludzka
racji humanistycznych. Zycie bowiem, rozumiane po
osoba nosi w sobie bogactwo, które zawsze będzie
prostu jako egzystencja biologiczna, nie jest dobrem
prowokowało do coraz to nowych badań i odkryć. Po
„obok” innych dóbr lub wartości cennych dla czło
drugie, doniosłość pewnych prawd rośnie szczególnie
wieka. Tylko żyjąc, człowiek może osiągać takie do
wtedy, gdy prawdy te są zapomniane lub zniekształca
bra, jak: bogactwo, władza lub wiedza. Własne życie
ne. Myślę, że kontekst dzisiejszej kultury i cywilizacji
może człowiek oddać w akcie heroicznej miłości, jak
sprawia, iż troska o zgłębianie tajemnicy człowieka
to szczególnie dobitnie ukazał Jezus Chrystus oraz
w całej jego pełni stanowi szczególne wyzwanie dla
idący w ślad za Nim męczennicy. Ten dar z siebie
katolickich uniwersytetów. A jeśli tak, to należy przy
zrealizować jednak może tylko człowiek, który życie
wołać najważniejsze tematy, wokół których toczy się
„ma” i dlatego może nim dysponować. W tym sen
dziś spór o człowieka, i im poświęcę uwagę w moim
sie życie stanowi fundament wszelkich innych dóbr,
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a jego poszanowanie jest pierwszym wyrazem miłości
bliźniego. Dlatego przez wieki uznawano, iż zabójstwo
niewinnej ludzkiej istoty jest zbrodnią zasługującą na
surową karę. Przekonanie to znajduje swoje potwier
dzenie i głębokie umocnienie w świetle objawienia
chrześcijańskiego, wskazującego na perspektywę zba
wienia człowieka oferowanego mu przez Boga po za
kończeniu ziemskiej pielgrzymki. Tak rozumianemu
przekonaniu o świętości życia ludzkiego przeciwsta
wia się coraz powszechniejsza dziś opinia, że wartość
życia mierzy się jego jakością, a dokładniej mówiąc sprawnościami, którymi istota ludzka w danej chwili
dysponuje, oraz dobrami, które może ona jeszcze na tej
ziemi osiągnąć. Opinia ta stanowi wyraz naturalistycznego sekularyzmu zamykającego człowieka, sens jego
życia oraz perspektywy rozwoju w obrębie świata do
czesnego (w obrębie hoc saeculum). Karierę robi u tyli tarystyczny rachunek osiągalnych na tym świecie dóbr,
który ma usprawiedliwiać - lub nie usprawiedliwiać
- dalsze życie człowieka. W takiej opcji podważa się
oczywiście prawo do życia istoty ludzkiej niezdolnej
do realizowania jakichkolwiek wartości bądź to dla
tego że nie osiągnęła jeszcze odpowiedniego poziomu
rozwoju, bądź też dlatego że ciężka choroba pozbawia
ją tej szansy, a ów rachunek dóbr przewiduje znaczną
przewagę strat nad korzyściami. Tak oto tworzy się
klimat sprzyjający akceptacji oraz legalizacji aborcji
i eutanazji.
Ten naturalistyczny sekularyzm stanowi oczywi
ście wielkie wyzwanie dla środowiska uniwersytetów
katolickich, o czym przypomniał papież Jan Paweł II
w encyklice Esuangelium vitae. Podkreśla on, iż w wiel
kiej pracy na rzecz budowy nowej kultury ludzkiego
życia „[...] szczególne zadanie mają do spełnienia inte
lektualiści katoliccy, powołani do aktywnej obecności
w środowiskach kulturotwórczych, w szkołach i uni
wersytetach, w ośrodkach badań naukowych i tech
nicznych, na polu twórczości artystycznej i reflek
sji humanistycznej”2. W słowach tych zawarty jest
w wielkim skrócie program powierzonych nam zadań.
Uczeni katoliccy powinni podejmować badania w ob
rębie nauk biologicznych pozwalające coraz wyraź
niej ukazać organiczną jedność dynamicznego rozwoju
ludzkiej istoty od poczęcia do naturalnej śmierci. Stoją
przed nimi także zagadnienia filozoficzne, w szczegól
ności te, których przedmiotem jest ludzka osoba i jej
godność. Zrozumiałe, że nie może zabraknąć w kato
lickim uniwersytecie refleksji teologicznej ukazującej
wielkość i powołanie człowieka w perspektywie chrze
ścijańskiego objawienia.
Taki duch poszanowania ludzkiego życia przeni
kać winien także działalność dydaktyczno-wycho
wawczą realizowaną w katolickich uczelniach. C ho
dzi w niej o przekazywanie rzetelnej wiedzy oraz
o gruntowną dyskusję z poglądami podważającymi
nie tylko naukę Kościoła katolickiego, ale prawdziwy
humanizm po prostu. Chodzi także o wychowanie
młodzieży akademickiej do poszanowania każdego
człowieka, o budowanie kultury wzajemnych rela
cji, by młodzi ludzie lepiej mogli dostrzec, jak cen
ny jest człowiek przez to, kim jest jako osoba, a nie
tylko przez to, co ma, a więc przez swoje zdolności
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i osiągnięcia, pełnione funkcje społeczne itp. Zada
nie to trudne. Realizowane musi być w różny sposób.
Ważne jest jednak, by uniwersytety katolickie były
ośrodkami wysokiej humanistycznej kultury, która
pomaga odkryć i należycie uszanować każdego czło
wieka, każde ludzkie życie.

9 V11987 r. (fot. Stefan Ci

Kwestia społeczna:
bogaci versus biedni
Postęp naukowo-techniczny sprawił, że dziś ludz
kość dysponuje znacznie większym bogactwem niż
w przeszłości. Nie wszyscy jednak w równym tem
pie pomnażają swe bogactwo i możliwości osobowe
go oraz społecznego rozwoju. Raczej przeciwnie, bo
gaci stają się coraz bogatsi, biedni popadają w coraz
większą nędzę. Rosnący przedział pomiędzy bogatymi
i biednymi ma miejsce w poszczególnych państwach,
szczególnie dramatyczny jest jednak w skali globalnej.
„Obfitości dóbr i dostępnych usług w niektórych czę
ściach świata, przede wszystkim w rozwiniętej Półno
cy, odpowiada na Południu niedopuszczalne zacofa
nie, a właśnie w tej strefie geopolitycznej żyje większa
część rodzaju ludzkiego”3 - pisze Jan Paweł II w ency
klice Sollicitudo rei socialis. Podkreśla w niej także, iż ów
rosnący przedział, znajdujący swój wyraz w potocz
nym mówieniu o Pierwszym, Drugim, Trzecim, a na
wet Czwartym Świecie, narusza jedność świata, jed
ność rodzaju ludzkiego4. Ten niesprawiedliwy rozdział
dóbr stanowi oczywiście zagrożenie dla światowego
pokoju, można się w nim także dopatrywać źródeł ter
roryzmu, który rozrósł się do rozmiarów nieznanych
w ubiegłych wiekach. Wreszcie trudno nie zauważyć,
że nędza materialna ogranicza znacznie rozwój kultu
ralny dotkniętych nią ludzi, ich potencjału intelektu
alnego, zdolności twórczych itp. Papież zwraca jednak
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również uwagę na to, że poważnym światowym pro
blemem jest nie tylko niedorozwój niszczący ogromną
część ludzkości, ale także „nadrozwój, polegający na
nadmiernej rozporządzalności wszelkiego typu dobra
mi materialnymi”. Nadrozwój ten „łatwo przemienia
ludzi w niewolników ^posiadania*. [...] Jest to tak
zwana cywilizacja «spożycia» czy konsumizm”5.
U podstaw konsumizmu i całego systemu gospo
darczego nastawionego nade wszystko na bogacenie
się leży pewna wersja błędu antropologicznego. Papież
wskazuje na ten błąd w odniesieniu do tego typu socja
lizmu, który był realizowany w państwach należących
do tzw. bloku państw socjalistycznych6, ale błąd ten
odnaleźć można także w krajach kultywujących kapi
talizm. W obu bowiem ustrojach ekonomiczno-politycznych człowiek zostaje sprowadzony do wymiaru
posiadania, tyle że w krajach tzw. obozu socjalistycz
nego traktowano go jako element podporządkowany
interesom państwa (co prowadzi do totalitaryzmu),
zaś w społeczeństwach kapitalistycznych podkreśla się
prawo każdej jednostki ludzkiej do pomnażania swego
stanu posiadania. Grozi to indywidualizmem i trakto
waniem innych ludzi nie jako bliźnich, ale jako konku
rentów w wyścigu do nabycia dóbr konsumpcyjnych,
zbyt szczupłych (pomimo bogactwa całego świata), by
zaspokoić nienasycone apetyty tych, którzy w nich je
dynie upatrują swoją wartość. W encyklice Centesimus
annus]zn Paweł II podkreśla, że problem alienacji jest
nadal aktualny, pomimo fiaska socjalizmu inspirowa
nego marksizmem. „Nawet jeśli marksistowska analiza
i rozumienie podstaw alienacji są fałszywe, to jednak
alienacja połączona z utratą autentycznego sensu ist
nienia jest zjawiskiem obecnym również w rzeczywi
stości społeczeństw zachodnich. Występuje ona w sfe
rze konsumpcji, gdy człowiek wikła się w sieć fałszy
wych i powierzchownych satysfakcji”7.
Jakie stąd płyną zadania dla uniwersytetów katolic
kich? Nade wszystko krytyczna analiza wspomniane
go błędu antropologicznego. Póki człowiek rozumiany

jest jako konsument dóbr i jego wielkość upatrywa
na jest w wymiarze „mieć”, poty dominująca będzie
perspektywa wzajemnej rywalizacji, swoistego wyści
gu szczurów do osiągnięcia maksymalnej mnogości
dóbr konsumpcyjnych. Chrześcijańska, a w gruncie
rzeczy najgłębiej humanistyczna perspektywa rozwoju
ludzkiej osoby została szczególnie pięknie wyrażona
w konstytucji duszpasterskiej Gaudium et spes\ „Czło
wiek, będąc jedynym na ziemi stworzeniem, którego
Bóg chciał dla niego samego, nie może odnaleźć się
w pełni inaczej, jak tylko poprzez bezinteresowny dar
z siebie samego”8. Ukazywanie i rozwijanie tej per
spektywy rozwoju ludzkiej osoby wydaje się szcze
gólnym zadaniem uczonych katolickich. Nie jest to
perspektywa wyłącznie chrześcijańska, przywołuje ją
wielu autorów nieinspirowanych judeochrześcijańskim objawieniem (by wspomnieć dramat Sofoklesa
Antygona, którego bohaterka wyznaje: „Współkochać
przyszłam, nie współnienawidzić”9, a także piękne
rozważania Arystotelesa o przyjaźni)10. Jednak Jezus
Chrystus swym nauczaniem oraz aktem odkupie
nia dokonanym na krzyżu, a zwieńczonym tajemnicą
zmartwychwstania, ukazał szczególnie głęboko i do
bitnie ten wymiar wielkości człowieka, który realizuje
się w wymiarze „bliźni”, a nie „rywal”.
Warto w tym kontekście przywołać nie dość za
uważoną nawet przez katolickich komentatorów tezę
zawartą przez papieża Benedykta XVI w encyklice
Deus caritas est. Otóż zazwyczaj uznajemy za decydu
jące o przynależności do Kościoła katolickiego dwa
warunki - wiarę w wyznawane przez Kościół prawdy
(dogmaty) oraz uczestnictwo w życiu sakramental
nym. Papież Benedykt pisze zaś: „Wewnętrzna natu
ra Kościoła wyraża się w troistym zadaniu: głoszenie
Słowa Bożego (kerygma-martyria), sprawowanie sa
kramentów (leiturgia), posługa miłości (.diakonia}. Są
to zadania ściśle z sobą związane i nie mogą być od
siebie oddzielone. Caritas nie jest dla Kościoła ro
dzajem opieki społecznej, którą by można powierzyć
komu innemu, ale należy do jego natury, jest niezby
walnym wyrazem jego istoty”11. To znaczy, że tak jak
nie uznajemy za katolika kogoś, kto kwestionuje na
uczanie Kościoła, ani tego, kto nie uczestniczy w życiu
sakramentalnym, tak też nie możemy uznać za członka
Kościoła tego, kto nie uczestniczy w posłudze miłości.
Warto tę prawdę przywoływać i jej sens rozwijać. Przy
czym nie jest to odosobniony głos jednego z papieży.
Benedykt bowiem podjął myśl Soboru Watykańskie
go II, wyrażoną zwłaszcza w konstytucjach Lumen
gentium oraz Gaudium et spes, a także przekonanie Jana
Pawła II, iż „człowiek jest drogą Kościoła”12, co mu
si znaleźć swe przedłużenie w budowaniu wyobraźni
miłosierdzia13. Uczeni katoliccy zatrudnieni na uni
wersytetach katolickich powinni także uczestniczyć
w kształtowaniu kultury politycznej współczesnego
świata. Kościół katolicki nie opowiada się za żadną
konkretną partią polityczną, ani nie proponuje żadne
go idealnego ustroju polityczno-gospodarczego, ale je
go zadaniem jest krytyczna refleksja nad tymi progra
mami politycznymi, które realizowane są we współ
czesnym świecie14. Uczeni katoliccy nie mogą więc
wyłączyć się z dyskursu mającego na celu budowanie
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bardziej ludzkiego świata, w tym także dopominanie
się o sprawiedliwość, ujmowanie się za najbardziej po
krzywdzonymi narodami oraz grupami społecznymi.
Taką też wrażliwość trzeba rozwijać wśród studen
tów katolickich uczelni. Służyć temu winny wykła
dy i inne zajęcia dydaktyczne, ale na nich nie można
poprzestać. Na uniwersytetach katolickich trzeba in
spirować i wspierać wszelkie inicjatywy pozwalające
obudzić i umocnić poczucie odpowiedzialności za bu
dowanie lepszego świata, do którego absolwenci tych
uczelni wejdą jako członkowie elity kulturalno-spo
łecznej. Trzeba więc wspomagać wolontariat, zaan
gażowanie w różnorakie dzieła miłosierdzia, poczucie
odpowiedzialności za społeczeństwo. Wydaje się też,
że jednym z zadań stojących przed profesorami kato
lickich uniwersytetów jest przezwyciężenie mentalno
ści indywidualistycznej, która koncentruje uwagę je
dynie na własnej przyszłości i karierze osobistej, igno
rując perspektywę osobową, jaka otwiera się poprzez
realizację dobra wspólnego.

Wolność i prawda: realizm
versus relatywizm
Po okresie fascynacji możliwościami ludzkiego
umysłu, zwłaszcza w okresie oświecenia, przyszedł
czas postmodernizmu, którego jedną z cech jest zwąt
pienie w poznawcze możliwości ludzkiego umysłu,
a nawet traktowanie prawdy jako opresyjnej wobec
ludzkiej wolności. A jeśli odmawia się umysłowi ludz
kiemu zdolności do poznania obiektywnej i moralnie
wiążącej prawdy (do czego przyczynił się w znacz
nym stopniu idealizm, bardzo rozpowszechniony
we współczesnej filozofii), to pozostaje jedynie siła
jako argument decydujący o wyniku wszelkich sporów.
Zrodzona z tego zwątpienia w poznawcze zdolności
ludzkiego umysłu mentalność relatywistyczna zaczyna
się wkradać do refleksji teologicznej, co z niepokojem
przywołał Jan Paweł II w encyklice fóritatis splendor.
Nie jest to jednak tylko problem teologiczny, ale wła
śnie antropologiczny, rzutujący szczególnie na moż
liwość i sens wszelkiego dialogu, który przestaje być
drogą do poznania obiektywnej i moralnie wiążącej
prawdy na rzecz decydującego w sytuacji konfliktu
interesów argumentu siły. Także wiara sprowadzona
jest tą drogą do sfery emocji konkretnego człowieka,
do jego przeżyć, których nie musi doświadczać inny
człowiek. Misyjne zadanie Kościoła ograniczone jest
wówczas do pobudzania odpowiednich emocji, nie zaś
do odpowiedzi na objawiającego się Boga, wkraczają
cego w ludzką historię i oczekującego na odpowiedź
wezwanego tym objawieniem człowieka.
W tym kontekście zadaniem szczególnie ważnym
dla katolickich uczonych wydaje się obrona realizmu
teoriopoznawczego, ukazanie potęgi ludzkiego umysłu
zdolnego do poznania prawdy i jej moralnie wiążącej
mocy, która otwiera możliwość dialogu ze światem,
zwłaszcza dialogu pomiędzy wiarą i naukowym po
znaniem15. Zaangażowanie w ten dialog uznać nale
ży za szczególne wyzwanie dla katolickich uczonych.
Zyjemy w tzw. społeczeństwie wiedzy i nieobecność
w tym świecie myślicieli katolickich ugruntuje tylko
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fałszywe mniemanie, jakoby wiara katolicka pozosta
wała w sferze irracjonalnych opcji. Ten dialog nie jest
łatwy, bo świat nauki przeniknięty jest wciąż men
talnością scjentystyczną, w której nie ma miejsca na
pytania o sens i ostateczny wymiar ludzkiego życia.
Przełamanie tej mentalności, obrona realizmu teorio
poznawczego, ukazanie związku pomiędzy naukowym
opisem świata a sensem i ostatecznym celem życia
ludzkiej osoby jest zadaniem trudnym, wymagającym
niemałej kompetencji i cierpliwości.
W perspektywie dydaktycznej szczególnie ważne
wydaje się ukazanie związku - a nie opozycji - pomię
dzy wiarą a ludzkim rozumem i jego poznawczymi
zdolnościami oraz kształtowanie w tym duchu posta
wy racjonalistycznej, otwartej jednak na prawdy wy
kraczające poza zmysłowo poznawalny świat. Zanie
dbanie tego wysiłku prowadzi do promocji fideizmu
oraz religijnego fundamentalizmu, rozmijającego się
głęboko z katolickim ujęciem wiary jako poszukującej
zrozumienia (fides quaerens intellectuni). Dobrym ab
solwentem katolickiego uniwersytetu będzie ten, kto
otwarty jest na naukowe osiągnięcia i zdolny ukazać
ich związek z powołaniem człowieka wezwanego do
życia wiecznego w Jezusie Chrystusie.
***
Ważnych problemów antropologicznych jest oczy
wiście więcej. Można skupić uwagę na relacji wiążącej
człowieka ze środowiskiem naturalnym, co w ency
klice Laudato sV podjął ostatnio papież Franciszek.
Można zastanowić się, jakim wyzwaniem dla uczo
nych katolickich jest terroryzm, u którego podstaw
znaleźć można określoną - obecnie widzimy, jak groź
ną w praktyce - wizję człowieka i jego odniesienia
do Boga. Można podjąć pytanie, jak na rozumienie
człowieka wpływa globalizacja, kształtująca nie tylko
reguły gry ekonomicznej, ale rzutująca na całą współ
czesną kulturę. Można - a nawet z pewnością trze
ba - kontynuować na katolickich uniwersytetach re
fleksję nad znaczeniem tzw. społeczności naturalnych
(rodziny i narodu) dla właściwej i pełnej wizji czło
wieka. Szczegółowych zagadnień antropologicznych
jest wiele, ale sądzę, że wymienione wyżej trzy mają
znaczenie fundamentalne w tym sensie, że do nich
trzeba się odwołać, rozpatrując inne dyskutowane dziś
kwestie. Chodzi o uznanie, że życie człowieka jest
święte, przywołuje rangę godności człowieka i nakaz
poszanowania tego życia jako warunek zabezpieczenia
i budowania jego osobowej wielkości. Problem postę
pującego oddalania się bogatych od ubogich - to wy
zwanie wzywające do budowy sprawiedliwego świata,
ale także apel, by człowiek rozpoznał znaczenie tej
prawdy, iż może on osiągnąć swoją osobową pełnię je
dynie poprzez bezinteresowny dar z siebie dla innych.
Wreszcie obrona rangi ludzkiego rozumu —to w isto
cie obrona ludzkiej podmiotowości, a także wskaza
nie na niezbędne warunki owocnego dialogu Kościoła
ze światem i wszelkiego dialogu społecznego. Tych
zagadnień nie da się pominąć w podejmowaniu innych
kwestii związanych z promocją pełnej, integralnej wi
zji człowieka.
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