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PRZESTRZEŃ AKSJOLOGICZNA   

W NAUCZANIU  KS. BPA PROF. GEN. TADEUSZA  PŁOSKIEGO 

 

Aksjologia jest nauką o wartościach. Jeśli przymniemy tradycję aksjologiczną która - 

co warto podkreślić - po dziś dzień boryka się z podstawowymi pytaniami w rodzaju: czym 

jest wartość? Jak istnieje? Jakie są rodzaje wartości? Jaki wartości mają związek z 

człowiekiem? Dlaczego - i jakie - wartości należy realizować?  

W dorobku homiletycznym  ks. biskupa Tadeusza Płoskiego znajdujemy odpowiedzi 

na postawione pytania. Odpowiedzi odnoszą się do prawa naturalnego, który swoje odbicie 

znajduje w sferze moralności. Imperatyw moralny czyni działania ludzkie ukierunkowanym 

na Boga wobec tego źródłem celowości jest sfera powinności moralnej. Tworzy ona dobrą 

wolę, ta zaś jest dobra, kiedy podporządkowuje się prawu moralnemu bezwzględnie 

zabiegającemu o dobro osobowe człowieka. Pozostaje jednak problem wypełnienia 

imperatywu treścią aksjologiczną
1
.  

Dla biskupa Płoskiego treścią aksjologiczną jest nauczanie Chrystusa o „świecie 

wartości" i o wartościach, które gwarantują jedność i celowość poczynań człowieka w sensie 

jego przeznaczenia eschatologicznego. W tej perspektywie widzimy życie wieczne   

człowieka w dużym stopniu zależne od poświęcenia ludzkiej woli wyborowi wartości 

chrześcijańskich.  

Cechą wartości chrześcijańskich  jest to, że składają się z dwóch podstawowych 

elementów: boskiego i ludzkiego, nadprzyrodzonego i naturalnego, ponadhistorycznego i 

historycznego. Element boski w chrześcijaństwie to rzeczywistość objawienia i zbawienia w 

Chrystusie oraz wszystkie w Nim wartości, które zostały przez Niego nam ujawnione i dane. 

Chrystus objawił nam  człowieka w perspektywie Bożej, jego wielkości i godności. Bóg 

objawił też cel i sens egzystencji ludzkiej, świata i historii, wskazał na niezawodną hierarchię 

wartości. Wartości chrześcijańskie to głównie wartości religijno-moralne, związane z osobą 

ludzką i wspólnotą Kościoła, to wartości osobowe i wspólnotwórcze. Przyczyniają się do 

                                                 
1
 Zob. H. Kiereś, Wolność jako wartość a dobro wspólne,[w:] Człowiek w Kulturze „Globalizacja” 14 (2002).  

www.gilsonsociety.pl/czlowiek. wydanie-on-line-on-line-edition/nr-14/ 

http://www.gilsonsociety.pl/czlowiek
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przemiany bytu osobowego, ale także i świata, powstawania kultury duchowej i środowiska 

Bożego
2
. 

Sfera wartości nadprzyrodzonych objawionych, zrealizowanych w Chrystusie jest 

zawsze obecna w Kościele Chrystusowym. Element ludzki to konkretne osoby i społeczność 

wierzących, w których wartości nadprzyrodzone zostały wcielone w ich życie. Patrząc na 

chrześcijaństwo od strony realizacji wartości nadprzyrodzonych w życiu chrześcijan, obraz 

tych  wartości może być  widziany przez tych, którzy osiągnęli, najwyższy stopień 

człowieczeństwa.  

Ks. biskup T. Płoski nie wyczerpuje odpowiedzi na postawione pytania, ale czyni 

interesujące wypowiedzi dotyczące treści wartości i przyczynia się do dyskusji nad realizacją 

wartości chrześcijańskich w środowisku człowieka. W nauczaniu duszpasterskim ks. biskup 

Tadeusz sięgał do personalizmu chrześcijańskiego. W jego twórczości homiletycznej 

znajdujemy odwoływanie do personalizmu Karola Wojtyły-Jana Pawła II i ks.  Józefa 

Tischnera oraz fenomenologii Maxa Schelera.  

 
 

                                                  

 

 

 

PERSONALIZM CHRZEŚCIJAŃSKI 

 

Personalizm chrześcijański, wyrastający z  teologicznej nauki Kościoła katolickiego, 

stanowi pogłębioną refleksję myśli filozoficznej nad integralną koncepcją osoby ludzkiej. Do 

teoretyków współczesnego personalizmu chrześcijańskiego zalicza się między innymi: 

Pierre’a Teilharda de Chardin, Jacquesa Maritaina, Gabriela Marcela  i Emmanuela Mouniera. 

Na gruncie polskim natomiast twórcami personalizmu są m.in.: Wincenty Granat, Stanisław 

Kowalczyk, Czesław S. Bartnik oraz  Karol Wojtyła – papież Jan Paweł II.                        

W refleksji nad współczesnym personalizmem zauważa się, że nie jest to kierunek 

jednorodny, ale obejmuje różne nurty: tomistyczny, aksjologiczny, egzystencjalny, społeczno 

– ekonomiczny. W każdym z tych nurtów podkreśla się szczególną rolę wartość osoby 

ludzkiej. Poszczególni autorzy czynią swe zainteresowania różnymi aspektami fenomenu 

osoby przez nich bezpośrednio doświadczanych. Posiłkując się pracami na ten temat możemy 

powiedzieć, że “osoba jest indywidualną substancją natury rozumnej” (persona est naturae 

rationis individua substantia)
3
.    

                                                 
2
 Platforma edukacyjna, szkolnictwo.pl/index.[dostęp:10.06. 2013]. 

3
 Podstawowym tematem personalizmów jest definicja osoby. Już w wyjściowym punkcie naszych rozważań 

dostrzegamy, że definicji osoby w sensie klasycznym nie można ustalić w sposób jednoznaczny. Osobę 

uważamy bowiem za misterium, coś pierwotnego, danego na sposób intuicyjny, ale realny, egzystencjalny, 

przede wszystkim zaś doświadczalny. Nie będą to zatem definicje osoby, ale raczej próby jej opisu. Opis ten, co 

należy podkreślić, rozwija się wieloaspektowo, bo i wieloaspektowa jest struktura bytu osoby. Uwaga ta jest o 

tyle istotna, że wyraża rozumienie osoby jako struktury, a nie tylko jako substancji, jak czyniono to w 

starożytności i średniowieczu. Pojęcie substancji nie wystarcza dziś do opisu osoby, dlatego poszerzamy je o 

kategorię relacji, a samą osobę widzimy jako strukturę wielowymiarową w ujęciu E. Mouniera. Zob. T. 

Kobierzycki, Gnothi seauton: dusza, charakter, jaźń, osobowość, osoba. Dzieje pięciu pojęć, Warszawa 2001, s. 

301. 
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Definicja ta jest jednak niewystarczająca, z tego też powodu warto w tym miejscu 

przytoczyć określenia osoby ludzkiej skonstruowane przez myślicieli personalistycznych. 

„Osoba jest to ktoś samoistny w sensie przedmiotowym i podmiotowym, duchowo-materialny, 

rozumny i wolny, zrealizowany, ale nadal realizujący się zarówno w sobie samym, jak i w 

społeczności innych, dopełniający się szczególnie w działaniu i sprawczości, a spełniający się 

finalnie w komunii z Osobą Niestworzoną”
4
. 

Inną definicję osoby ludzkiej proponuje Wincenty Granat: “Osoba ludzka jest to 

jednostkowy, indywidualny, substancjonalny, cielesno – duchowy podmiot zdolny działać w 

sposób rozumny, dobrowolny, moralny i społeczny w celu harmonijnego ubogacenia siebie i 

innych ludzi w zakresie kultury”
5
.  

O osobie biskup Płoski powie: „Człowiek-osoba nie jest człowiekiem żyjącym w 

odosobnieniu, jest to człowiek otoczony wokoło, wciągnięty, wezwany. Im pełniej odpowiada 

na to wezwanie, im chętniej wychodzi naprzeciw wpływom, im bardziej świadomie uczestniczy 

w życiu i dobitniej mu zaświadcza, im ofiarniej się wprzęga w świat, im większą bierze na 

siebie odpowiedzialność – w tym większym stopniu staje się osobą”
6
.   

Można więc sądzić, że biskup Płoski uważał, że osoba ludzka jest integralną 

rzeczywistością cielesno-duchową, substancjonalną, mającą duszę nieśmiertelną i 

ponadhistoryczne przeznaczenie. W. Granat wskazuje, że osoba jest podstawą metafizyczną 

dla tych wielkości, jest tajemnicą, która się ujawnia (objawia) w dynamice każdej osoby na 

drodze jej samorealizacji i tworzenia kultury. Owa dynamika osoby domaga się przyjęcia 

niezmiennego fundamentu ontologicznego oraz cech istotnych, poprzez realizację których 

człowiek realizuje się jako osoba
7
. 

Interpretując pogląd na osobę ludzką przez biskupa Płoskiego możemy za Karolem 

Wojtyłą powiedzieć, że osoba jest człowiekiem ze względu na to, że jest świadomym siebie 

sprawcą swych działań. Osoba i natura są w człowieku dwoma podmiotami dwu różnych 

działań: działań świadomych i tego, co nieświadomie zachodzi w człowieku. Inaczej mówiąc, 

osoba jest właściwym „tylko człowieczeństwu sposobem jednostkowego bytowania”, 

natomiast natura ludzka jest „podstawą istotowej spójności” między podmiotem działań i 

samymi działaniami
8
. 

Karol Wojtyła  nie podaje jednak definicji osoby. O osobie więc wiemy tyle, ile o niej 

mówią jej czyny. Czyny świadome i wolne wskazują na to, że ich podmiot jest bytem 

świadomym i wolnym.  Przez czyn autor książki „Miłość i odpowiedzialność” rozumie 

świadome działanie człowieka i twierdzi, że „czyn jest szczególnym momentem oglądu - czyli 

doświadczenia - osoby... doświadczenie to jest zarazem ściśle określonym rozumieniem. Jest 

                                                 
4
 Cz. Bartnik, Personalizm, Lublin 1995, s. 84. 

5
 Personalizm chrześcijański  W. Granata daje  się zdefiniować jako  aprobujący „ to wszystko, co naukowo 

udowodniła antropologia przyrodnicza i kulturowa, ale przyjmuje także twierdzenia filozofii o duchowej i 

nieśmiertelnej duszy ludzkiej, o istnieniu Stwórcy świata i człowieka; ponadto na podstawie objawienia uznaje 

osobę ludzką jako przybranego syna Bożego i uczestnika w życiu wiekuistych osób Bożych”. W. Granat, 

Personalizm chrześcijański. Teologia osoby ludzkiej, Poznań 1985, s. 627. 
6
 Zob. T. Płoski, Wiara i moralność są niezmienne, Warszawa 1.10.2009, [w:] Błogosławieni, którzy 

wprowadzają pokój. Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego Wojska Polskiego 8.05. – 31.12. 2009. [869], 

Toruń 2010, s. 264-268 
7
 Zob. Granat, ibidem, s. 22. 

8
 M. Gogacz, www.fpt.uksw.edu.pl/biblioteka[dostęp:14.06.2013]. 

http://www.kul.com.pl/index.php?products=product&prod_id=443
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to ogląd intelektualny dany na gruncie faktu »człowiek działa«... takiego działania, które jest 

czynem, nie możemy stanowczo przypisać żadnemu innemu działaczowi – tylko osobie”
9
. 

W osobie jest obecny – zdaniem Karola Wojtyły – wymiar, który nazywa on 

uczestnictwem. Jest to coś więcej niż społeczny charakter człowieka – to skierowanie ku życiu 

z innymi osobami, a w sposób szczególny z Bytem Absolutnym. Osobowa zdolność do 

uczestnictwa polega na tym, że człowiek istnieje i działa z innymi osobami i ze wspólnotą w 

taki sposób, iż zachowuje swoją tożsamość, nie przestaje być sobą, a jego wolność 

(samostanowienie) nie ulega przekreśleniu”
10

.  

Można więc sądzić, że osoba jest bytem relacyjnym, pozostającym w ścisłej relacji z 

innymi osobami. Każda osoba jest zarazem bytem chcianym przez Boga dla niego samego, 

jak i bytem zwróconym ku innym. Izolacja od innych jest formą samouwięzienia. Stajemy się 

ludzcy w takim stopniu, w jakim wychodzimy poza siebie i dajemy się innym. To „prawo 

daru”, jak je nazywa papież, jest głęboko wpisane w dynamiczną strukturę osoby jako 

ukształtowanej na obraz Boży
11

.    

W ten sposób chrześcijaństwo staje się  religią osoby, co w konsekwencji oznacza, że 

nie byłoby religii, gdyby człowiek nie był osobą. To odnosi się również do Boga: nie byłoby 

prawdziwej religii, gdyby Bóg nie był Osobą. Dzięki temu, że jesteśmy osobami, możemy 

wejść ze sobą w relacje, możemy tworzyć wspólny świat przeżyć i doznań, możemy 

kontaktować się z Osobą Boga. Ostatecznie, można mówić o tzw. osobie chrześcijanina, 

która w zetknięciu z osobą Chrystusa otrzymuje jeszcze jeden wymiar relacyjny: „potencję, 

ambiwalencję, jakieś najgłębsze rozwarcie i czasoprzestrzeń rozdroży”
12

.  

Teorią uczestnictwa Karol Wojtyła tłumaczy wymiar społeczny, relacyjny osoby 

ludzkiej. Uczestnictwo w takim ujęciu oznacza personalizację stosunku człowieka do 

człowieka. Jak pisze Karol Wojtyła: mając uczestnictwo w czyjejś naturze, nie tylko zależymy 

od niego, ale należymy do niego w sposób bardzo wewnętrzny.  Jesteśmy z nim związani w ten 

sposób, że również coś z niego, z jego istoty jest w nas. On tedy może w nas niejako odnaleźć 

siebie przez ów rys czy też przymiot, przez który my uczestniczymy w jego naturze. Co więcej 

– przez takie uczestnictwo sami wewnętrzne do niego się upodabniamy, stajemy się poniekąd 

drugim nim, oczywiście - w takim stopniu, na jaki pozwala nam samo nasilenie owego 

uczestniczenia. W tym wewnętrznym uczestnictwie wyłania się relacja wzajemności. Bowiem 

drugi może w mojej istocie również uczestniczyć i coś z niej „mieć”. Nie chodzi tu o 

przynależność w sensie utraty tożsamości, ale właśnie o jej zachowanie
13

.   

Uzupełnieniem tej wypowiedzi mogą być słowa biskupa Płoskiego: Miłość jest 

wyjściem poza siebie, zapominaniem o osobie: „zapomnij, że jesteś gdy mówisz, że 

                                                 
9
 K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, http://www..dominikanie.pl [dostęp:14.06.2013].  

10
 A. Pełka, Personalizm chrześcijański w ujęciu Karola Wojtyły – Jana Pawła II www.szkolnictwo.pl[dostęp: 

22.06. 2013]. 
11

 Jan Paweł II potwierdza to spostrzeżenie, cytując nauczanie Soboru Watykańskiego II: „człowiek 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”  nr 24. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o 

Kościele w świecie współczesnym, Gaudium et Spes, [w:] Sobór Watykański II, Konstytucje, Dekrety, 

Deklaracje, Poznań 1986. 
12

 Zob. R. Kozłowski, Wokół problemu osoby. Definicje osoby w polskim personalizmie chrześcijańskim, [w:] 

Słupskie Studia Filozoficzne nr 5/ 2005. 
13

 I. Mizdrak, O smaku miłości – wokół rozważań Karola Wojtyły i Józefa Tischnera. 

http://inga.mizdrak.uek.krakow.pl/[dostęp:1.06.2013]. 

http://www..dominikanie.pl/
http://www.szkolnictwo.pl[dostęp
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kochasz”
14

. Uczestnictwo tkwi głęboko w osobie, jest jej właściwością. Osoba bowiem 

urzeczywistnia siebie samą w relacji do innych osób oraz w odniesieniu do wspólnego dobra. 

“Osoba jest relacją do innych osób i do Boga, ale jest to relacja obdarzona dużą miarą 

wolności. Na podstawie wolności i miłości rozwija się jej byt, autocelowość i doskonałość 

moralna, co ostatecznie spotyka się z wymiarem religijnym. Osoba jest realnością w sobie 

samej, ale jednocześnie posiada istotne relacje do drugiej osoby. Człowiek jako osoba jest 

obrazem Trójcy Świętej. Na linii poziomej zaś idzie relacja wspólnotowa, a w 

chrześcijaństwie – eklezjalna”
15

.  

Relacyjność  w przestrzeni społecznej tak opisuje ks. biskup Płoski: „aby zrozumieć 

spotkanego człowieka, trzeba mu pozwolić być, trzeba wejść z nim w dialog, zapytać, co 

myśli, szukać odpowiedzi, gdy on zada pytanie. Kto zaraz na wstępie zniszczy człowieka, ten 

nigdy nie zrozumie [...] Aby myśleć trzeba coś z siebie poświęcić”
16

.  

Personalizm chrześcijański, jak wynika z całego nauczania Karola Wojtyły – Jana 

Pawła II, uznaje społeczny wymiar natury ludzkiej, głęboko zakorzeniony w osobowym 

charakterze człowieka. Centrum antropologii teologicznej papieża Jana Pawła II stanowi 

usytuowanie człowieka w dziele stwórczym Boga, a dalej w rzeczywistości Chrystusowego 

Wcielenia i Odkupienia. Nauczanie papieskie jawi się jako konsekwencja istniejącej od 

zawsze w Kościele prawdy, zgodnie z którą człowiek stanowi najdoskonalsze z dzieł 

stworzonych przez Boga z miłości, obdarzone nieśmiertelną duszą, rozumem, wolną wolą i 

eschatologicznym powołaniem. 

Tylko duchowość i związana z nią „wewnętrzność” osób stwarza warunki 

wzajemnego przenikania się, tak że mogą one wzajemnie żyć w sobie i wzajemnie też żyć 

sobą
17

. Dlatego tak ważna jest duchowość człowieka, bo w niej wyraża się uczestnictwo  w 

życiu Bożym. Papież to podkreślił mówiąc: Tak jak nie możemy oderwać osoby od 

duchowości, tak też nie możemy odrywać duchowości od osoby. Na to zdaje się wskazywać 

doświadczenie. Ks. biskup Płoski o życiu duchowym człowieka powie, że: „troska o rozwój 

sfery duchowej jest jeszcze ważniejsza niż troska o zdrowie fizyczne i psychiczne, o 

wykształcenie i status społeczny, o pracę zawodową i dobrobyt materialny. Człowiek 

pozbawiony duchowości nie jest w stanie mądrze kierować pozostałymi sferami swego 

człowieczeństwa. Duchowość to zdolność człowieka do zrozumienia samego siebie, a 

zwłaszcza do znalezienia odpowiedzi na pytanie: kim jestem, skąd się wziąłem, dokąd 

zmierzam, w oparciu o jakie więzi i wartości mogę osiągnąć cel mojego życia? Dzięki 

                                                 
14

 Zob. T. Płoski, Prawdziwa miłość szuka trudnych dróg, Warszawa 6.10.2007 [w:] Miłosierdzie Boże trwa na 

wieki. Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego Wojska Polskiego 22. 04.2007 – 31.12. 2007.  [ 361], Warszawa 

2008, s. 301-304.   
15

 K. Wojtyła, Miłość… [dostęp:14.06.2013]. 
16

 T. Płoski, Nie ma drogi do miłości  to miłość jest drogą, Warszawa 17.06.2009. [w:] Błogosławieni, którzy 

wprowadzają pokój. Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego Wojska Polskiego 8.05. – 31.12. 2009. [809], 

Toruń 2010, s. 89-91. 
17

 K. Wojtyła posługuje się dwoma terminami określającymi człowieka, mianowicie terminami „osoba” i 

„natura”. Natura jest w człowieku podmiotem tego, co dzieje się wewnątrz człowieka, co jest istotowo ludzkie. 

Osoba natomiast jest podmiotem działań manifestujących człowieka na zewnątrz. Inaczej mówiąc, osoba jest 

konkretnym „ja”, które świadomie stanowi przyczynę swych działań. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, 

Kraków 1969, s. 89-90. 
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duchowości człowiek potrafi zająć świadomą i odpowiedzialną postawę wobec siebie i świata. 

[…] Tylko człowiek duchowy potrafi myśleć, kochać i pracować”
18

.  

To świadczy o tym, że człowiek ubogaca siebie w zakresie całego bytu i jest  bytem 

nie tylko statycznym, ale stanowi też rzeczywistość płynną, dynamiczną, która realizuje siebie 

w działaniu, rozwija wszystkie swoje bytowe warstwy, rozszerza swój horyzont przez rozwój 

życia duchowego. 

Biskup Tadeusz Płoski mówi, że osoba konstytuuje się poprzez czyn. Dobre czyny 

przekształcają nas w dobrych ludzi
19

. Przy takiej tezie możemy się posiłkować rozważaniami 

Karola Wojtyły, który stwierdza, że  osoba ludzka jest rzeczywistością stającą się w czynach i 

poprzez nie, ściślej mówiąc poprzez realizowane w nich dobro lub zło moralne. Osoba 

poznaje zatem własny dynamizm w doświadczeniu czynu, odkrywa w nim swoje “ja” jako 

podstawę, źródło i podmiot (suppositum) działania. Czyny są szczególnym momentem oglądu 

– pisze Karol Wojtyła – a więc doświadczalnego poznania osoby. Stąd Karola Wojtyły 

stwierdza, że „ludzkie doświadczenie, a w sposób szczególny doświadczenie czynu stoi u 

podstaw, jak to już wcześniej zostało nadmienione, całościowej wiedzy o człowieku. Czyn 

bowiem jest rzeczywistością, poprzez którą najpełniej wyraża się osoba ludzka, stanowiąca 

podmiot i sprawcę działania moralnego. Moralność zaś jako wewnętrzna tychże czynów 

właściwość w szczególniejszy jeszcze sposób prowadzi do tego samego”
20

.  

Interpretując powyższy tekst możemy powiedzieć, że, zgadzam się czynić to, co mnie 

pociąga, ponieważ pochwala to mój rozum. W moim swobodnym działaniu doświadczam 

samego siebie jako źródła mych czynów i jako kogoś odpowiedzialnego za ich skutki. Moje 

działania w pewnym stopniu odbijają się na mnie i w ten sposób czynią ze mnie to, czym 

jestem. Wolność decydowania o własnym działaniu jest zatem równocześnie 

samookreślaniem siebie. Karol Wojtyła wyjaśnia to dość obszernie w swym ważnym dziele 

Osoba i czyn i w różnych tekstach filozoficznych, które napisał zanim został papieżem. 

Czyny czynią z nas ludzi odpowiedzialnych. Odpowiedzialność sprowadza się do 

odpowiedzialności za osobę, z niej wypływa i do niej też powraca. Problem rozumie tylko 

ten, kto ma gruntowne poczucie wartości osoby. Ten, kto ma tylko zdolność reagowania na 

wartości związane z osobą i w niej tkwiące.  W poczuciu tym kryje się troska o jej prawdziwe 

dobro - kwintesencja całego altruizmu, a równocześnie nieomylny znak jakiegoś rozszerzenia 

własnego „ja”, własnej egzystencji, o to „drugie ja” i o tę drugą egzystencję, która jest tak 

bliska, jak moja własna. Poczucie odpowiedzialności za drugą osobę bywa pełne troski, ale 

nigdy nie jest samo w sobie przykre czy bolesne. Dochodzi w nim bowiem do głosu nie 

zacieśnienie czy też zubożenie człowieka, ale właśnie jego wzbogacenie i rozszerzenie. 

Dlatego też miłość oderwana od poczucia odpowiedzialności za osobę jest zaprzeczeniem 

samej siebie, jest zawsze i z reguły egoizmem. Im więcej poczucia odpowiedzialności za 

osobę, tym więcej rozwoju duchowego i tym pełniejsza ludzka godność przez uczestnictwo w 

życiu Boga
21

. 

                                                 
18

 T. Płoski, ibidem, [809],  s. 89-91. 
19

  Zob. ibidem, [869], s. 29. 
20

 A. Pełka, Personalizm… ibidem, [dostęp: 22.06. 2013]. 
21

 Jan Paweł II: Adhortacja apostolska Christifideles laii, [w:] Godność. Antologia tekstów, Kraków 2011,  s. 

123. 
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Życie duchowe wskazuje na znak obecności Boga w życiu człowieka, a Bóg jest 

wyrazicielem godności osoby ludzkiej. Ze względu na  zróżnicowany sposób orzekania o 

godności człowieka, możemy mówić, że powiązanie godności wyraża się z rozumną naturą 

człowieka, zdolnością do rozwoju i doskonalenia moralnego, wolnością w czynie: 

samostanowieniem, samoopanowaniem i samorealizacją, tworzenie świata wartości w obrębie 

nauki i kultury, relacją człowieka do Boga i ludzi. Zdolnością do transcendencji, czyli 

wykraczania poza świat natury. Transcendencja, wskazująca na wymiar duchowy człowieka, 

umożliwia jego integralność i tożsamość jako bytu podmiotowego. Stąd wniosek, że 

duchowość stanowi o jedności osobowej i bytowej człowieka. Fakt ten pozwala dojrzeć w 

człowieku jego złożoność bytową, stanowiącą “naturę ludzką”, a mianowicie złożoność 

duszy i ciała. Osoba ludzka jest więc bytem o materialno – duchowej strukturze
22

.  

Personalizm antropologiczny Jana Pawła II akcentując godność osoby ludzkiej, ujmuje 

ją w dwóch aspektach. Po pierwsze w aspekcie naturalnym. Podstawą tego ujęcia jest fakt 

stworzenia człowieka na Boży obraz i podobieństwo. Człowiek jako byt osobowy i 

podmiotowy zarazem, byt duchowy, wolny i rozumny, ze względu na właściwości swej 

natury posiada niezbywalną godność. Po drugie godność osoby ludzkiej ma charakter 

nadprzyrodzony. W tym aspekcie wielkość człowieka wynika ze stwórczego aktu Boga, z 

Jego samoobjawienia oraz z Chrystusowego Wcielenia i Odkupienia. Źródłem tej 

nadprzyrodzonej godności jest zatem Chrystus – Słowo Wcielone i Odkupiciel. Papież tę 

podstawową prawdę chrześcijańską podkreślił podczas pielgrzymki do Ojczyzny w 1997 

roku, gdy skonstatował: “[…] to Jezus Chrystus, objawił człowiekowi jego godność! To On 

jest gwarantem tej godności!” Nadprzyrodzona godność osoby ludzkiej stanowi niejako 

nobilitację dla jej godności naturalnej, a zarazem obydwa wymiary wielkości i 

niepowtarzalności człowieka tworzą integralną całość. Wartość godności ludzkiej jest 

najwyższym dobrem, do którego należy zmierzać w porządku moralnym, a podstawą zgody w 

interpretacji praw człowieka mają być trzy podstawowe zasady: wolność, równość i 

współuczestnictwo
23

. 

Nauczanie papieskie jawi się jako konsekwencja istniejącej od zawsze w Kościele 

prawdy, zgodnie z którą człowiek stanowi najdoskonalsze dzieło stworzone przez Boga z 

miłości, obdarzone nieśmiertelną duszą, rozumem, wolną wolą i eschatologicznym 

powołaniem. Biblijny opis stworzenia świata uczy, jak czytamy w dokumentach Soboru 

Watykańskiego II, że człowiek został stworzony „na obraz Boży”, zdolny do poznania i 

miłowania swego Stwórcy, ustanowiony przez Niego panem wszystkich stworzeń ziemskich, 

aby rządził i posługiwał się nimi, dając chwałę Bogu
24

. 

 Człowiek będąc obrazem i podobieństwem Boga pozostaje w relacji osobowej do 

swego Stwórcy. Ludzkie osobowe “ja” poprzez zdolność poznania i samostanowienia, a 

zarazem poprzez podmiotową i komunijną strukturę wewnętrzną potrafi nawiązać relację 

                                                 
22

 Jan Paweł II, Do laureatów Pokojowej Nagrody Nobla. Poszanowanie wolności i godności człowieka 

warunkiem pokoju, [w:] Godność. Antologia tekstów, Kraków 2011, s. 256. 
23

 H: Izdebski, Godność i prawa człowieka w nauczaniu Jana Pawła II. [w:] Studia Iuridica, XLV, 2006: 297-

303. 
24

 Zob. Sobór Watykański II, Gaudium et spes n.12 
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interpersonalną z Boskim Osobowym “Ty”, i jest w stanie otworzyć się na przyjęcie 

samoudzielającego się Boga – Stwórcy oraz uczynić bezinteresowny dar z siebie
25

. 

 Zdaniem Jana Pawła II osoba ludzka jest jedynym stworzeniem posiadającym 

zdolność do partnerskiego dialogu z Bogiem. Pierwszą definicją człowieka i niejako 

wskazówką do odkrycia siebie samego, swej bezcenności i niezwykłości jest więc obraz Boży 

w człowieku. Człowiek bowiem będąc harmonijną syntezą zarówno pierwiastków 

osobowych, jak i społecznych stanowi swoiste odbicie życia Osób Bożych w Trójcy 

Świętej
26

. 

 

                             

 

 

 

AKSJOLOGIA PERSONALISTYCZNA 

 KS. BISKUPA TADEUSZA PŁOSKIEGO 

 

Aksjologia ks. bpa Tadeusza Płoskiego wynika  z personalizmu chrześcijańskiego. 

Biskup Płoski poświęca jej wiele miejsca.  Dotyczy prawdy, dobra, miłości, sprawiedliwości, 

pokoju,  wolności, przyjaźni,  praw człowieka. Najwyższą wartością w świecie przyrody jest 

człowiek. Wszystkie wartości, zarówno te zmysłowe jak i duchowe swój początek biorą z 

człowieka i służą jego udoskonaleniu.  

W zakresie problematyki poznania wartości w historii filozofii zarysowały się dwa 

przeciwstawne stanowiska: skrajnego racjonalizmu i emocjonalizmu. Zwolennicy pierwszego 

z nich przyznali intelektowi wyłączność w procesie percepcji wartości przez człowieka. 

Adherenci drugiego stanowiska sugerowali niezdolność umysłu ludzkiego do uchwycenia 

wartości i dlatego w sferze emocjonalnej człowieka widzieli podstawowe czy nawet jedyne 

narzędzie ich rozpoznania. Dylemat ten sugeruje pytanie: rozum czy uczucia są właściwym 

narzędziem poznania i akceptacji wartości? 

Pogląd, który przedstawia ks. Płoski jest najbliższy Nicolai Hartmannowi, chociaż 

znajdujemy jego odbicie w  twórczości Romana Ingardena i Maxa Schellera. Wartości należą 

do bytów idealnych, niezależnych i uprzednich wobec rzeczywistości empiryczno-zmysłowej. 

Pojawiają się poglądy, które traktują wartości jako ideę. Jest to pogląd niesłuszny ponieważ 

subiektywizuje intencjonalnie wartość. Wartość jest bytem idealnym, dlatego jest niezależna 

od świadomości człowieka i ma charakter absolutny
27

.  

Ks. Płoski uważał, iż  człowiek wartości poznaje bezpośrednio, intuicyjnie, ale 

zaznacza, że dobrze słyszy się tylko sercem
28

. Serce stawia wymagania intelektualne, bo 

wartości nie są tworzone przez podmiot poznający, ale przez niego poznawane. W ten sposób  

subiektywnym uczuciom odpowiadają obiektywne wartości, tkwiące w realnej 

                                                 
25

 A. Pełka, Personalizm… ibidem, [dostęp: 22.06. 2013]. 
26

 A. Pełka, ibidem, [dostęp: 22.06. 2013]. 
27

 Zob. St. Kowalczyk, Podstawy… ibidem, s. 142. 
28

 Zob. T. Płoski, Tęsknota do pełnej wolności, Warszawa 20.05.2007, [w:] Miłosierdzie Boże trwa na wieki. 

Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego Wojska Polskiego. 22.04.2007 – 31.12. 2007. [319], Warszawa 2008, s. 

49-51.   

http://www.szkolnictwo.pl[dostęp
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rzeczywistości, ponieważ byt i wartość nie są czymś różnym od siebie, tworzą jedną i tą samą 

rzeczywistość
29

.  

Emocje mają więc wartość poznawczą
30

. Oznacza to, że wartości są nam dostępne w 

aktach emocjonalnych, aktach doświadczenia aksjologicznego, które otwiera nam dostęp do 

wartości oraz pozwala uchwycić ich specyfikę i rozmaite zależności zachodzące między nimi. 

Życie emocjonalne to nie chaos. Emocje to akty pełne sensu. Na  tym fundamencie możliwa 

jest szeroka afirmacja wszelkich autentycznych wartości humanistycznych. Wyrażają się one 

w aksjologii miłości, szacunku, uczciwości, cierpliwości, łagodności, odpowiedzialności, 

odwadze,  tolerancji, subtelności,  pokoju, sprawiedliwości, przyjaźni,  solidarności 

społecznej i życiowej mądrości
31

.  

Ks. Płoski za Hartmannem uważał, iż w poznaniu wartości człowiek posiada dwojaką 

świadomość aksjologiczną: refleksyjno-filozoficzną i emocjonalną. Pierwotna świadomość 

aksjologiczna ma charakter spontaniczno-emocjonalny, są to akty  sympatii, miłości czy 

nienawiści, aprobaty i dezaprobaty, preferowania, pragnienia, zazdrości itp. Wtórna 

świadomość aksjologiczna jest właściwym poznaniem wartości o charakterze teoretyczno-

refleksyjnym.  

Wartości mogą być realizowane w rzeczywistym świecie, ale istnieją uprzednio i 

niezależnie od niego.  Człowiek jako podmiot poznania doświadcza wartości, które mają 

profil personalno - holistyczny. Doświadczenie aksjologiczne to  przeżycie obejmujące całego 

człowieka, wszystkie poziomy jego bytu: intelekt, wolę, uczucia wyższe, sumienie,  

samoświadomość wszystkich władz i sektorów osobowości
32

.  

Istotną cechą doświadczenia aksjologicznego jest jego ambiwalencja, czyli zdolność 

wyboru pomiędzy wartościami i antywartościami: prawdą i fałszem, pięknem i brzydotą, 

dobrem i złem, wiarą a bezbożnością. Problem wartości i ich przeciwstawieństw wynika z 

pluralizmu wartości jednostki ludzkiej. Dlatego doświadczenie aksjologiczne człowieka 

posiada wiele odmian wskazując na prawdę, wolność, dobro, miłość, piękno, sacrum a przy 

tym uwzględniając wartości materialno-utylitarne
33

. 

Wartości jest nieskończenie wiele, są także różnorodnie pojmowane: zarówno 

obiektywnie, gdyż przyjmuje się, że po prostu są: człowiekowi pozostaje zaś je odkrywać 

oraz poznawać.  Rodzi się więc pytanie: czy zatem wartości istnieją w różny sposób? Przecież 

prawda jest jedna, tylko że człowiek może wartości różnie dostrzegać i różnie pojmować, 

przypisując im inną naturę. Stwierdzenie „pokaż mi swoje wartości a powiem kim jesteś!” – 

wydaje się słuszne i trafne
34

. Wartości są dlatego wartościami, że są czymś dla osoby ludzkiej 

i ze względu na osobę. […] Człowiek służy wartościom – realizując je, wartości służą 

człowiekowi – ocalając go”
35

.  

                                                 
29

 Zob. St. Kowalczyk, Człowiek…, s. 148-149. 
30

 W etyce współczesnej najczęściej spotyka się zaczerpnięty właśnie z Maxa Schelera podział wartości na cztery 

grupy, co odpowiada czterem poziomom uczuć wrażeniom uczuciowym, uczuciom witalnym, uczuciom 

psychicznym i czysto duchowym uczuciom metafizyczno-religijnym. M. Scheler, Cierpienie, śmierć, dalsze życie, 

tłum. A. Węgrzecki, Warszawa 1994, s. 8. 
31

 Zob. St. Kowalczyk, Człowiek…, ibidem,  s. 148-149. 
32

  Zob. ibidem, s. 142-143. 
33

 Zob. St. Kowalczyk, Człowiek …, ibidem, s. 143. 
34

 J. Homplewicz, Sposoby pojmowania wartości, [w:] Wychowawca 4/1999,  s. 18. 
35

 J. Tischner, Etyka wartości i nadziei, [w:] Wobec wartości, red. J. A. Kłoczowski, J. Tischner, Poznań 1984, 

66. 
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            Omawiając problem istnienia wartości wyższych, należy przyjąć dwupoziomowość 

ich realności mianowicie: ontologiczną i personalistyczną. Realność ontologiczna jest 

związana z posiadaniem aktu istnienia bytu będącego nosicielem konkretnych wartości. Tym 

nosicielem jest Absolut, co oznacza, że wszelkie wartości istnieją w rzeczywistym Bycie, 

tkwią w nim, są jego immamentną jakością. Równocześnie można mówić o nowym stopniu 

istnienia wartości wówczas kiedy są poznane, doświadczane,  aprobowane, a wreszcie 

realizowane przez człowieka jako osobę rozumną i wolną. Dopiero w kontekście bytu 

osobowego można mówić sensownie o wartościach jako takich, zwłaszcza o wartościach 

wyższych: poznawczych, etycznych, artystycznych i religijno-sakralnych. Takie rozumienie 

aksjologiczne określić możemy mianem personalistyczno-aksjologicznym
36

. 

Tak pojęta teoria wartości jest personalistyczno - religijna ponieważ akcentuje osobę 

ludzką, której obowiązkiem jest realizowanie wszystkich wartości, które uporządkowane 

prowadzą do poznania Boga. Dlatego biskup Płoski uważa, że „odpowiednio poukładana 

hierarchia wartości jest cnotą rzadko spotykaną”. „[…] Bez dobrze poukładanej hierarchii 

wartości wciąż będziemy narażeni na deprecjację własnego człowieczeństwa”
37

. 

Aby sprostać wymaganiom ks. biskupa Płoskiego i odpowiedzieć co to jest dobrze 

poukładana hierarchia wartości należy odpowiedzieć za Louisem Lavellem, że wartości 

tworzą następującą hierarchię: 1. Człowiek w świecie-wartości ekonomiczne i zmysłowe; 2. 

Człowiek przed światem: wartości intelektualne i estetyczne; 3. Człowiek ponad światem: 

wartości moralne i religijne
38

. 

Jeżeli ujmiemy człowieka jako cząstkę ogólnej natury świata to od strony przedmiotu 

służą mu wartości ekonomiczne, a od strony podmiotu – wartości uczuciowo – zmysłowe, 

wprowadzające wartość w podmiot. Człowiek ujmowany jako stojący przed światem posiada 

wartości intelektualne i estetyczne. Pierwsze z nich określają pojęcie przedmiot, drugie 

doskonalą sam podmiot jakim jest człowiek. Człowiek ponad światem rozumiany jest jako 

wznoszący się ponad naturę. Wówczas od strony przedmiotu doskonalą go wartości moralne, 

a od strony podmiotu wartości religijne, które kształtują charakter człowieka
39

.  

W kształtowani charakteru wyraża się nasz stosunek do bliźniego. Dlatego biskup 

Płoski za Antoim de Saint-Expurym powiedział […] Kiedy słucham drugiego człowieka, 

patrzę uważnie na jego wyraz twarzy, w jego oczy. Bo człowiek potrafi ukrywać się za 

mówionymi słowami
40

. Gdy uważnie i życzliwie patrzę na bliźniego, łatwiej rozumiem, co go 

porusza, jakie uczucia, jakie najgłębsze myśli; wyczuwam to, czego może nie chce powiedzieć 

słowami
41

.  

Ks. biskup Płoski powie, że współczesny człowiek w relacji z drugim człowiekiem 

szuka odpowiedzi „Jak jest?”, a także: odpowiedzi na pytania: „Dlaczego?” oraz „po 

co?”
42

. Pragnie odpowiedzi na pytanie: „Skąd jest?” i „Dokąd zmierza?”
43

. 

                                                 
36

  Zob. ibidem, s. 159. 
37

T. Płoski, Bogaty przed Bogiem, Warszawa 5.08.2007, [w:] Miłosierdzie Boże trwa na wieki. Nauczanie 

pasterskie Biskupa Polowego Wojska Polskiego 22.04.2007– 31.12. 2007. [356], Warszawa 2008, s. 152-154.   
38

 Zob. St. Kowalczyk, Podstawy … ibidem, s.  149. 
39

 Zob. ibidem, s. 149. 
40

 Zob. T. Płoski, ibidem, [319], s. 49-51.   
41

 T. Płoski, Świątynia jest miejscem uzdrawiania ludzi z duchowej głuchoty, Łódź 10.09.2006, [w:] Trwajcie 

mocni w wierze. Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego Wojska Polskiego 4.06.2006 – 22.04. 2007. [175], 

Warszawa 2007, s. 77-80.   
42

 T. Płoski, Wiara i moralność są niezmienne, Warszawa 1.10. 2009, [w:] Błogosławieni, którzy wprowadzają 
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W tym zestawieniu intelektualnym odnajdujemy tischnerowską filozofie dramatu44. 

W filozofii dramatu J. Tischnera człowiek spotyka drugiego człowieka,  i w nim widzi jego 

twarz, która czasami jest schowana pod zasłona mimiki, ukrywając skrupulatnie własną 

tożsamość, własny rys przeżywanego „ja”. Aby ukrywać swoje twarze ludzie mają zazwyczaj 

konkretne powody. Dzięki twarzy możemy określić istotę spotkania: spotkać to spotkać 

innego w jego twarzy. Od spostrzeżenia twarzy zaczynamy doświadczanie spotkania z drugim 

człwiekiem. Spotykamy go w jego twarzy. To właśnie w niej kryje się prawdziwy ludzki 

heroizm, wcielenie chwały, odpowiedź na krzyż, który został nam dany. Także ona jest 

początkiem dramatu, a więc możliwości tragedii istoty ludzkiej jak i jej tryumfu. W niej 

zapisana jest prawda o człowieku, historia jego dramatycznej walki, przezwyciężania bólu, 

tragedii upadania i wysiłku pięcia się wzwyż. Jest śladem pozostawionym nam przez Boga, a 

więc znakiem naszego wybrania, które zobowiązuje do nastawienia na druga osobę, na jej 

prawdę, na jej sens  w którym ona jedna chce być wartością
45

. 

Omawiana deskrypcja uwidacznia cały dramat człowieka, dlatego  w ocenie biskupa 

Płoskiego […] Kościół katolicki podejmuje nieustanny wysiłek w obronie człowieka. […]. 

Ciągle na nowo podejmuje walkę o duszę tego świata, o duszę każdego człowieka. Kościół nie 

może godzić się na anarchię moralną ani na libertyński minimalizm etyczny, który dopuszcza 

deprawację moralną całych narodów, zabijanie nienarodzonych, starych, chorych i wszelkie 

aberracje seksualne. Kościół musi pozostać znakiem sprzeciwu. Kościół nie może odejść od 

jednoznacznej nauki ewangelicznej, według której miliardy chrześcijan żyły i za którą setki 

milionów umierały przez minione dwa tysiąclecia. Kościół nie może godzić się na zgniłe 

kompromisy pod pozorem uwspółcześniania swojej doktryny i moralności. Do budowania 

wolnego, prawdziwie tolerancyjnego i demokratycznego świata nie wystarczy jednak sama 

tylko dobra wola nas, katolików. Nie wystarczy tradycyjne statyczne duszpasterstwo, które 

dociera do niezbyt wielkiej liczby ludzi. Nowa ewangelizacja, do której wzywa Ojciec Święty, 

powinna nas zmobilizować do zdefiniowania na nowo metod działania Kościoła w naszym 

społeczeństwie, zagrożonym już tym wszystkim, co dzieje się w zsekularyzowanych 

społeczeństwach. Musimy się stać Kościołem misyjnym, który nie będzie się dopasowywał do 

wizji świata ustanawianej przez ateistów, relatywistów i agnostyków, lecz naśladując w swoim 

życiu Chrystusa - miłosiernego, ubogiego, cierpiącego - aktywnie zwróci się do ludzi z tym 

samym pytaniem, jakie On dwa tysiące lat temu postawił pogańskim, zatopionym w chaosie 

moralnym, w bałwochwalstwie i w zbrodni narodom: Czy chcecie żyć inaczej? Czy chcecie się 

wyrwać z zaklętego kręgu zła i bezsensu?- pyta ks. biskup Płoski
46

. 

Żeby wyrwać się z bezensownego zła, trzeba dobrze wybierać wartości. Ale, żeby 

dobrze wybierać trzeba zdaniem biskupa Płoskiego wejść […] „w wyciszenie wewnętrzne i 

milczenie zewnętrzne w tej sytuacji może okazać się czymś bardzo trudnym; może okazać się 

wręcz doświadczeniem bolesnym. Jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni do ciągłego krzyku i hałasu, 

                                                                                                                                                         
pokój. Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego Wojska Polskiego 8.05. - 31.12. 2009. [869], Toruń 2010, s. 264-

268.   
43

 T. Płoski, Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu, Wędrzyn 26.10. 2007, [w:] Miłosierdzie Boże trwa na 

wieki. Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego Wojska Polskiego 22.04. 2007 - 31.12. 2007. [421], Warszawa 

2008, s. 344-346.   
44

 Zob. J. Tischner, Filozofia dramatu, Kraków 2012, s.102-106 i 170-189. 
45

 Zob. ibidem, s.102-189. 
46

 T. Płoski, ibidem, [869], s. 264-268.   
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wówczas staje się to utrwalonym stylem życia. I chociaż styl ten nas męczy, to jednak nie 

umiemy się od niego oderwać. Jest to wówczas pewna forma narkotyku, który codziennie 

zażywamy. Alkoholik bywa wprawdzie udręczony nadużywaniem alkoholu, nie umie jednak 

bez niego żyć. Kiedy zaś usiłuje zerwać z nałogiem, doświadcza wielkiego głodu 

alkoholowego. Dla wielu z nas wyciszenie wewnętrzne i milczenie zewnętrzne może być 

trudne. Jesteśmy bowiem nieraz wręcz uzależnieni od hałaśliwych dźwięków i obrazów naszej 

cywilizacji audiowizualnej. W milczeniu zewnętrznym i wyciszeniu wewnętrznym ujawnia się 

to, kim naprawdę jesteśmy. Ujawnia się cały dławiony do tej pory niepokój wewnętrzny, 

zagubienie, poczucie żalu i krzywdy, wielkie poczucie winy, gniew czy wręcz agresja wobec 

innych, kompleksy niższości lub też nasze chore ambicje. Kiedy wchodzimy w głębsze 

wyciszenie wewnętrzne oraz milczenie zewnętrzne, te i tym podobne uczucia dopadają nas 

nieraz jak sępy. W ciszy ujawnia się wszystko to, co udaje nam się zdusić i zdławić poprzez 

krzyk, hałas, gwałtowne i silne przeżycia wywołane sztucznymi dźwiękami i obrazami
47

. 

Człowiek wymaga ciągłej […] wewnętrznej przemiany, odnowy myślenia”
48

.  

Dzięki temu człowiek doświadcza ciągłej przemiany aksjologicznej, buduje własny 

świat dla przestrzeni wartości. Możemy więc powiedzieć, że „życie oparte na wartościach, 

kształtuje duchowość człowieka i dlatego możemy sformułować tezę, że […]duchowość pełni 

rolę centralnego ośrodka sterowania życiem”
49

.  

Codzienne doświadczenie potwierdza, „iż ludzie puści duchowo nie są w stanie 

korzystać z posiadanych środków materialnych w taki sposób, by się rozwijać. Przeciwnie, im 

bogatsi są materialnie, tym szybciej popadają w egoizm i demoralizację. […] Do szczęścia 

potrzebujemy wielu rzeczy i umiejętności. Jednak tym, co decyduje o naszym losie, jest 

doświadczenie miłości. Nawiązując do myśli Kartezjusza można przyjąć zasadę: myślę, więc 

jestem; kocham, więc jestem szczęśliwy […]”
50

. 

W naszych czasach kryzysu kultur i religii niemało ludzi doświadcza swoistego 

bezwładu szczególnie w sferze własnej psychiki i osobowości. Jako znacząca siła spada na 

nich depresja, przygnębienie, smutek, bezsens życia. Swoistym paraliżem i bezwładem 

bywamy dotknięci także w obszarze życia wewnętrznego, duchowego. Nierzadko sami 

fundujemy sobie ten paraliż, zaniedbując modlitewny kontakt z Bogiem i podając się złudnej 

atrakcji życia w bezładzie moralnym i w różnych grzechach. Ale bywa też i tak, że „dopada” 

nas ten rodzaj duchowego bezwładu, który wpisany jest w życie wewnętrzne jako 

nieuchronny etap naszej drogi do Boga. Na krótko czy na dłużej, czujemy się (co jakiś czas) 

jakby sparaliżowani i pozbawieni „dawnego” polotu i spontanicznej radości. Dzieje się tak 

wtedy, gdy Bóg daje nam do przeżycia to, co św. Jan od Krzyża nazwał oczyszczającą nas 

nocą zmysłów i nocą ducha
51

.  

                                                 
47

 T. Płoski, O niewiasto, wielka jest twoja wiara, Warszawa 5.08. 2009, [w:] Błogosławieni, którzy wprowadzają 

pokój.  Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego Wojska Polskiego 8.05. - 31.12. 2009. [828], Toruń  2010, s. 

143-146.   
48

 T. Płoski, Harcerska dola radosna, Warszawa 21.02. 2010, [w:] Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi.  

Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego Wojska Polskiego 1.01. - 10.04. 2010 [959], Toruń  2010, s. 95-98.   
49

 T. Płoski, Nie ma drogi do miłości, to miłość jest drogą, Warszawa 17.06. 2009, [w:] Błogosławieni, którzy 

wprowadzają pokój.  Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego Wojska Polskiego 8.05. - 31.12. 2009. [809], 

Toruń  2010, s. 89-91.   
50

 T. Płoski, ibidem, [809],  s. 89-91.   
51

 Zob. T. Płoski, Najgorsze więzienie-zamknięte serca, Warszawa-Mokotów 1.12.2005, [w:] Zostań z nami, 

Panie. Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego Wojska Polskiego 30.10.2004 – 4.06. 2006. [80], Warszawa 
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Każdy z nas marzy o tym, by wygrać życie, by zasmakować miłości, radości i 

satysfakcji. Mamy też drugie marzenie: by wygrać życie w łatwy sposób, czyli bez wysiłku, 

bez trudnych wymagań i dyscypliny. Tymczasem łatwo osiągalne szczęście nie istnieje. 

Gdyby takie łatwe szczęście istniało, wtedy nie byłoby wśród nas ani jednego człowieka 

uzależnionego, chorego psychicznie, agresywnego czy zrozpaczonego. Musimy codziennie 

wybierać między łatwą porażką a trudnym zwycięstwem. Na szczęście po wielu tysiącach lat 

historii ludzkości dobrze już wiemy, która droga prowadzi do zwycięstwa. […] Gdy 

wygrywamy z jakąś naszą słabością czy radzimy sobie z jakąś trudnością życiową, wtedy 

stajemy się silniejsi we wszystkich innych dziedzinach. Każde zwycięstwo cieszy, mobilizuje, 

dodaje pewności siebie. Gdy natomiast przegrywamy w jakiejś sferze życia, wtedy stajemy się 

słabsi również w innych dziedzinach. Wygranie życia to wygranie wieloboju, a nie sukces w 

jakiejś pojedynczej konkurencji. Największe szanse na zwycięstwo mają ci, którzy kierują się 

ewangeliczną mentalnością zwycięzcy. Takich ludzi nie interesuje zremisowanie życia, albo 

nikła porażka. Oni pytają Boga i mądrych ludzi o to, co dobrego mają czynić. Mentalność 

zwycięzcy oznacza odwagę proponowania samemu sobie życia w miłości, prawdzie, wolności 

i świętości. Serdeczna przyjaźń z Bogiem i respektowanie zasad Dekalogu to najbardziej 

sprawdzona recepta na wygranie życia
52

.  

Starożytni mówili, że człowiek dojrzewa w bólu i cierpieniu. Tę opinię uzupełnił 

niemiecki pisarz A.J. Langbchn powiedzeniem: „Owoce dojrzewają w słońcu, człowiek zaś 

przez miłość”
53

. Dlatego, uważa ks. Płoski, „[…] że życie chrześcijanina polega na 

świadomym przestawieniu się z tego, by mieć, na to, by kochać, by być dla innych. To zaś jest 

nierozerwalnie połączone z cierpieniem. Kiedy tracę mojego ojca, me serce krwawi, kiedy 

umiera moje dziecko, cierpię, bo umiera część mego serca. Utrata tego, co moje, jest zawsze 

połączona z cierpieniem, a im większa to dla mnie wartość, tym większe cierpienie”
54

. 

We współczesnych społeczeństwach obowiązuje kult wiecznej młodości, osiągania 

sukcesu za każdą cenę, ale przeżywana tak rzeczywistość strąca człowieka na margines życia 

społecznego. Mimo, że wysoko niesiemy sztandar humanitaryzmu, to patrzymy ze spokojem, 

jak ludzie codziennie umierają z głodu: mówi ks. biskup
55

.      

Człowiek żyjący wyłącznie dla siebie jest owocem do jednorazowej konsumpcji. Jest 

skoncentrowany tylko na sobie i swoich sprawach. Przez ich pryzmat postrzega świat. Liczy 

się tylko on i za wszelką cenę chce uniknąć obumierania. Boi się go panicznie i całe jego 

życie jest ucieczką przed nim. Jeśli kocha, to tylko na chwilę, do momentu, w którym 

musiałby dać siebie ukochanej osobie, zrezygnować z części siebie, częściowo obumrzeć. 

                                                                                                                                                         
2006, s. 220-222.   
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 T. Płoski, Chcę iść do nieba, Mińsk Mazowiecki 23.03. 2009, [w:] Moc w słabości się doskonali.  Nauczanie 

pasterskie Biskupa Polowego Wojska Polskiego 1.09.2008 - 3.05. 2009. [755], Warszawa 2009, s. 389-390.   
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 T. Płoski, Krzyż-oznaka chrześcijanina, Warszawa 5.04. 2009, [w:] Moc w słabości się doskonali.  Nauczanie 

pasterskie Biskupa Polowego Wojska Polskiego 1.09.2008 - 3.05. 2009. [762], Warszawa 2009, s. 407-409.   
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 T. Płoski, Umierając, mieli świadomość, że są ludźmi wolnymi, Warszawa  29.03. 2009, [w:] Moc w słabości 
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55 Zob. T. Płoski, Wspaniały żłóbek, ale bezużyteczny…, Warszawa  25.12.2006, [w:] Trwajcie mocni w wierze, 

Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego Wojska Polskiego 4.06.2006 – 22.04. 2007. [228], Warszawa 2007, s. 

221-224.   
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Powodowany jednak lękiem o siebie i swoje interesy wybiera ucieczkę. I tak toczy się jego 

życie, często pełne pretensji do Boga i świata
56

. 

Jak zaznacza ks. Płoski mimo, że jesteśmy pokoleniem energii atomowej lotów 

kosmicznych i przeszczepiania serc poznaliśmy potęgę i małość człowieka. Małość ta poniża 

człowieka
57

. Świat, w którym przyszło nam żyć, nie jest doskonały. Potrzebuje przemiany. 

Świadczy o tym każda nierówność, najmniejsza niesprawiedliwość, każde zło. Cały świat 

oczekuje przemiany. Przemiany potrzebuje jednak najpierw człowiek. Człowiek współczesny  

chce się czuć dobrze, chce swoim dobrym samopoczuciem górować nad innymi. W imię tego 

staje się niewolnikiem takiej czy innej używki, sądzi ks. Płoski
58

.  

Współczesny człowiek utracił zaufanie do samego siebie. Na każdym kroku w 

rozmowie słychać takie zdania: „Mam słabe nerwy, nie wytrzymam tego psychicznego 

napięcia”
59

. A jednocześnie ci sami ludzie chcą być silni, chcą narzucać swą wolę innym – 

człowiek zawsze pragnął upojenia swoją mocą. Ten stan upojenia samym sobą wydaje się to 

jakimś poniżeniem człowieka. Ale naprawdę człowiek zbuntowany jest najsłabszy, bo żyje 

złudzeniem, nietrzeźwością kłamstwem. Trzeźwość oznacza prawdę. Jeśli chcemy znać 

prawdę o Bogu, o świecie, o sobie samym, musimy być trzeźwi
60

.  

Świat współczesny to świat  pełen sprzeczności. Co zatem robić, aby nie pogubić się 

w tym zamęcie? Jak zachować zdrowy rozsądek? „Drobne niekonsekwencje” dopadają nas i 

w innym wymiarze, już bardziej osobistym. Również we własnej duszy odczuwamy nieraz 

rozdarcie, zamęt, sprzeczności, których tak naprawdę nie chcemy. Jakie jest rozwiązanie? 

Tym rozwiązaniem jest droga przemiany. Zdaniem ks. biskupa Płoskiego przemiana wynika z 

wypoczynku, spokoju, milczenia w którym człowiek odzyskuje umiejętność skoncentrowania 

się na modlitwie, choćby pośrodku zgiełku świata, w tłumie
61

.  

Wewnętrzna  przemiana wymaga od nas  podejmowania pracy nad sobą samym, bo 

inaczej słabość, która jest w każdym z nas, prędzej czy później, weźmie górę. Ona tak 

zawładnie człowiekiem, że ten stanie się jej niewolnikiem. Dlaczego ks. biskup Płoski, 

odwołuje się do aksjologii ponieważ w jego ocenie […]  „Każdy człowiek podporządkowuje 

swoje postępowanie wartościom, które uważa za najważniejsze. W takim znaczeniu możemy 

mówić, że człowiek ma jakiegoś boga, któremu służy. Często bywa, że tą najwyższą wartością 

decydującą o ludzkim działaniu jest własna wygoda, przyjemność czy pragnienie 

zaspokojenia chorych ambicji- mówi ks. biskup Płoski. Człowiek próbuje wciągnąć w orbitę 

swego egoizmu nawet samego Boga. Podejmuje praktyki religijne, aby zyskać Bożą pomoc 

dla spełniania własnych zachcianek. Potrafi nawet modlić się o zło dla tych, których nie lubi. 

Wypowiada życzenia i sądy, składa deklaracje, które nie służą braterstwu i pogłębianiu 

wzajemnych więzi a wręcz je niszczą i zaburzają. W konsekwencji takiego postępowania i 

działania również tak rozumianej pobożności, gdy okazuje się ona nie skuteczną człowiek 

odchodzi od Boga, którego chciał sobie podporządkować. Porzuca Go w imię „pseudo” 
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 Zob. T. Płoski, ibidem, [320], s. 52-54.   
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 Zob. T. Płoski, ibidem, [320],s. 52-54.   
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 Zob. T. Płoski, ibidem, [320],s. 52-54.   
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Panie. Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego Wojska Polskiego, 30.10.2004 – 4.06. 2006. [13], Warszawa 
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postępu, wolności, nowoczesności czy mody. Jest to proces bardzo głęboko, dotykający 

dzisiejszy społeczny wymiar życia”
62

.  

 

 

           

ANTROPOLOGICZNY WYMIAR IDEAŁÓW AKSJOLOGICZNYCH 

W UJĘCIU KS. BISKUPA TADEUSZA PŁOSKIEGO 

 

W świetle antropologii filozoficznej można powiedzieć z całym przekonaniem, że 

człowiek  jest tym, który poszukuje samego siebie, który szuka wokół siebie innych, buduje 

relacje z Bogiem. Relacje te kształtują  życie duchowe człowieka i przyczyniają się do 

poznawczego wymiaru, do urzeczywistnienia ludzkiego ducha w którym żyje Bóg
63

. W tej 

perspektywie człowiek nieustannie poszukuje odpowiedzi na pytanie, kim jestem? Jaki sens 

ma moje życie? Czemu ono ma służyć?  

Aby odpowiedzieć na to pytanie trzeba sięgnąć do Chrystusa jako wewnętrznego 

nauczyciela, który mieszka w duszy człowieka. Chrystus jest nauczycielem nauczającym, 

oświecającym i objawiającym człowiekowi prawdę. Chrystus nie chce innego zbawienia jak 

zbawienia tylko poprzez prawdę. Taka interpretacja filozofii Augustyna ma nie tylko 

teologiczne znaczenie, ale również aksjologiczne ponieważ wyraża porządek między trzema 

podstawowymi ideałami wartości. Między prawdą, pięknem i dobrem
64

.  

W filozofii Augustyna wszystkie trzy ideały aksjologiczne są sobie równe, to jednak 

gdy mamy na uwadze stosunek do ludzi, którzy dążą do dobra rozumianego jako zbawienie, 

możemy zbudować tezę, że człowiekowi nie wolno szukać dobra (zbawienia) poza prawdą. 

Natomiast wolno i trzeba pytać innych czy dobro i piękno jakie nam obiecują jest naprawdę 

dobrem i naprawdę pięknem
65

.  

W tym przypadku człowiek jest osobą poszukującą siebie poprzez dobro. O człowieku 

jako istocie poszukującej samej siebie należy jednak powiedzieć coś więcej. Szukanie to nie 

jest szukaniem w sensie „doxa”, czyli tego, co zmienne, powierzchowne, przelotne, lecz jest 

szukaniem w sensie „episteme” − w głąb bytu, tego, co niezmienne i trwałe, co istotne. 

Szukanie to będzie także rozwijaniem siebie (ad extra i ad intra), doskonaleniem, a przede 

wszystkim „rodzeniem się”
66

.  

Człowiekowi pozostaje w zasadzie tylko jedno: mieć nadzieję. I rzeczywiście na tę 

nadzieję, na rozwijanie siebie, na wydobycie siebie z ludzkiej egzystencji, na  przekroczenie 

własnego „JA”. Poszukiwanie siebie wreszcie przyjmuje postać poznawania siebie samego. 

W tej perspektywie rodzi się przyszłość człowieka, bo sfera poznawcza buduje ducha osoby 

ludzkiej, odkrywa perspektywę człowieka w przestrzeni ducha ludzkiego, dokonując 
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wielorakich wyborów przez ukierunkowanie na świat wartości, a przy tym dokonując  

licznych wyborów aksjologicznych w trakcie całego swego istnienia
67

.  

Świat człowieka to świat wielorakich wartości. Każde miejsce, obszar w świecie jest 

aksjologiczne zabarwiony. Jednak specyfiką wartości jest to, że promieniuje ona na świat. 

„Nie sposób jednak wskazać na jakiś fragment ludzkiego świata, który by był zupełnie wolny 

od bijących ze źródeł promieniowań aksjologicznych”
68

.  

 „Gdy mówimy, że nasz świat jest światem wartości, widzimy wokół siebie sprawy i 

rzeczy konkretne, może bardziej sprawy niż rzeczy. […] Nasz świat jest, w jakimś bliżej nie 

określonym zakresie, światem hierarchicznie uporządkowanym. Sprawy, przedmioty, ludzie 

układają się w nim dla nas według mniej lub bardziej trwałego ładu hierarchicznego”
69

. 

Przestrzeń życia człowieka przenika więc jakiś aksjologiczny porządek. W tym sensie 

wartości stają przed nami jako coś niezależnego (idealnego), co zarazem domaga się 

urzeczywistnienia w naszym życiu. 

„Aby zachować się właściwie w tym naszym małym świecie, musimy umieć czytać 

wartości
70

. […] Nasz obecny świat jest niewątpliwie światem jakiś wartości, a my jesteśmy 

istotami czytającymi wartości
71

. W samym środku świata wartości staje człowiek jako osoba – 

persona. Wcielając w życie jakiś obiektywny ideał, który tu i teraz domaga się realizacji, 

człowiek buduje zarazem siebie, wydobywa z własnego nieokreślonego wnętrza swą 

ludzkość”
72

. 

Wartości należy traktować jako swoiście wyznaczony cel, do którego człowiek dąży i 

który każdorazowo przyjmuje jakieś odniesienie ukierunkowane na prawdę, dobro i piękno.  

Ale w tym miejscu rodzą się pytania dotyczące ludzkiej egzystencji. Dlaczego to, co piękne, 

nie zawsze jest dobre? Dlaczego to, co dobre, nie zawsze odsyła wprost do prawdy? Dlaczego 

ujawnia się jakiś konflikt pomiędzy wartościami?  

Nasz sposób doświadczania ideałów aksjologicznych: piękna, prawdy i dobra ma 

zdaniem Tischnera, charakter dramatyczny
73

. Dramat  ten polega na tym, że dobro walczy ze 

złem, prawda z kłamstwem, a piękno z brzydotą, lecz dobro, prawda i piękno toczą wzajemny 

spór o miejsce w hierarchii i pierwszeństwo w rywalizacji. Najciekawsze jest to, że „dobro, 

prawda i piękno, „spierają się” między sobą o pierwszeństwo”
74

. Dokonując różnych 

wyborów, zadajemy sobie pytanie: „Które wartości są niższe, a które wyższe, które pierwsze, 

a które wtórne?”
75

.   

Jest to najważniejsze z pytań jakie może postawić sobie człowiek w czasie swojej 

ziemskiej egzystencji. Wszyscy dobrze wiemy o tym, że poszukiwania odpowiedzi na to 

pytanie nie wyczerpuje się w rozważaniach intelektualnych. Wszystko może stać się pustą 

analizą intelektualną, jeżeli wartość pozostanie jedynie na poziomie słów. Niemniej jednak 

refleksje filozoficzne mogą stać się zachętą, pobudką czy też – jak mówił Søren Kierkegaard 
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– przedmową do mowy właściwej. Mową właściwą zaś wydaje się życie człowieka w świecie 

ludzkich i Bożych wartości
76

. 

 Wartości chrześcijańskie można zrozumieć jako: 

- treści czysto nadprzyrodzone, prawdy wiary, niesprawdzalne, racjonalne,  

- prawdy objawione, wprost odnoszące się do człowieka i jego życia, o charakterze 

antropologiczno-etycznym np.: grzeszność człowieka, cel ostateczny; 

- treści chrześcijańskie i ich rola w życiu człowieka, kulturze  i dziejach ludzkości
77

. 

             Autor książki „Życie duchowe” Bogdan Nawroczyński nazywa wartościami 

absolutnymi: świętość, dobro, prawdę, piękno. Te wartości absolutnie obowiązują 

powszechnie, jakkolwiek ogromna większość ludzi nimi się interesuje – gdyż jak mówi B. 

Nowroczyński, „świat wartości absolutnych odsłania się dopiero ludziom o wyrobionym 

sumieniu. […] Nieskończony charakter wartości absolutnych sprawia, że człowiek tym głębiej 

je przeżywa i tym bardziej ich pragnie, im więcej wysiłku czyni aby się do nich zbliżyć. […] 

Nic tak nie zbliży do siebie ludzi, jak właśnie dążenie do realizowania wartości absolutnych. 

Nie tylko bowiem one stanowią cel ogólnoludzki, ale przy tym nie dają się posiąść nikomu na 

wyłączną własność. Kto służy tym wartościom, ten przez to samo czuje się bratem innych. 

Wartości absolutne nie dzielą ludzi, lecz ich łączą. Mają one jeszcze jedną właściwość: 

wymagają od poświęcających się im samozaparcia, ofiary, a jednocześnie wynagradzają ich 

wzmożonym poczuciem godności własnej. Nic tak nie przyczynia się do sformułowania się 

naszej własnej osobowości, jak oddanie się w służbę wartościom, które nas przerastają”
78

.  

 Z punktu widzenia personalistycznego, człowiek jest istotą nadzwyczajną, 

fenomenem, który wyrasta ponad wszystkie stworzenia ziemskie. Człowiek jest z zamysłu 

samego Boga kimś wyjątkowym.  Kardynał Stefan Wyszyński mówił: „Res sacra homo” 

(człowiek jest rzeczą świętą), podkreślając wielkość i niezwykłość dekretacji człowieka. Tę 

specyficzną wyjątkową wartość osoby ludzkiej określa się pojęciem godności. […]„Odnosi 

się ona bezpośrednio do osobowego istnienia człowieka, a więc przysługuje każdemu z tej 

racji, że jest on osobą. Można ją rozpatrywać w dwóch płaszczyznach: naturalnej – wyraża 

zdolność człowieka do wolnego i świadomego działania, do rozwoju intelektualnego i 

moralnego; oraz nadprzyrodzonej – wynika z faktu przyjaźni człowieka z Bogiem, z powołania 

go do życia nadprzyrodzonego”
79

.  

 U podstaw sporu o wartości leży koncepcja osoby ludzkiej. Wartości,  o których 

wyżej mowa, określa się jako chrześcijańskie „ponieważ Chrystus pierwszy sformował 

uniwersalną prawdę, że Bóg z miłości stwarza, kocha i powołuje każdego człowieka do 

wspólnoty życia z sobą i to jest zasadniczy powód, iż mimo różnic fizycznych, intelektualnych, 

moralnych, masowych czy kulturowych, każdy człowiek ma taką samą wartość i godność! 

Taką samą wartość i godność posiada laureat nagrody Nobla oraz człowiek upośledzony 

umysłowo, najbogatszy człowiek świata i uliczny żebrak, dziecko poczęte w łonie matki i 

starzec bliski śmierci. […] Jest to podstawowa prawda chrześcijańskiego systemu wartości, 

ale należy ona do obiektywnego porządku moralnego, który bezwzględnie powinien być 
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respektowany przez wszystkich ludzi, również przez ateistów”
80

.  

             Z godności człowieka wynika prawo naturalne. […]  „Główne wymagania prawa 

naturalnego zostały wyłożone w Dekalogu. Prawo to jest nazywane prawem naturalnym nie 

dlatego, że odnosi się do natury istot nierozumnych, lecz dlatego, że rozum, który je ogłasza, 

należy do natury człowieka”. Doktryna ma dwa istotne cele: z jednej strony, pozwala 

zrozumieć, że etyczna treść wiary chrześcijańskiej nie jest czymś narzuconym z zewnątrz 

sumieniu człowieka, lecz normą, która ma swój fundament w samej naturze człowieka; z 

drugiej strony, biorąc za punkt wyjścia prawo naturalne, które jako takie jest dostępne dla 

każdego stworzenia rozumnego, tworzymy płaszczyznę dialogu ze wszystkimi ludźmi dobrej 

woli, a ogólniej, ze społeczeństwem obywatelskim i świeckim”
81

. […] „Kluczową rolę w 

kierowaniu się prawem naturalnym – zdaniem biskupa Płoskiego, odgrywają sprawności, 

nazywane też cnotami człowieka: roztropność, sprawiedliwość, męstwo i umiarkowanie. 

Roztropność uzdalnia rozum człowieka do rozeznawania w każdej okoliczności prawdziwego 

dobra i do wyboru właściwych środków do jego pełnienia. Ona bezpośrednio kieruje sądem 

sumienia. Człowiek roztropny decyduje o swoim postępowaniu i je porządkuje, kierując się 

tym sądem. Dzięki cnocie roztropności możliwe jest bezbłędne stosowanie w życiu zasad 

moralnych oraz przezwyciężanie wątpliwości odnośnie do dobra, które należy czynić, i zła, 

którego należy unikać. Sprawiedliwość jest cnotą moralną, która polega na stałej i trwałej 

woli oddawania Bogu i bliźniemu tego, co im się należy. Sprawiedliwość w stosunku do Boga 

nazywana jest "cnotą religijności". W stosunku do ludzi - uzdalnia ona do poszanowania 

praw każdego i do wprowadzania w stosunkach ludzkich harmonii, która sprzyja 

bezstronności względem osób i dobra wspólnego”
82

. 

            Trzeba przy tym rozróżniać godność osobową i osobowością. Ta pierwsza jest 

wartością wrodzoną, naturalną, której nikt nie może człowieka pozbawić, jest ona trwała, 

powszechna i zobowiązująca wszystkich do szacunku dla człowieka. Godność 

osobowościowa jest nabywana przez życie moralne i utrwalana w osobie. Godność nie jest 

towarem, nie można jej nikomu odstąpić. Godność osobowością kształtują trzy czynniki: 

- wierność samemu sobie – taki rozwój swojego życia, by nie odchodzić od tego, co 

wartościowe i piękne w człowieku; 

- aktywność skierowana ku innym ludziom, służba, przykład dawany innym; 

- twórczość – rozwój talentów, naturalnych zdolności, odkrywanie nowych 

możliwości
83

. 

Powyższe analizy przedstawiają świat człowieka jako pewien krajobraz  wartości, 

oparty na ideałach aksjologicznych. Wszystko wokół człowieka odzwierciedla w sobie 

hierarchiczny układ, w którym, coś jest ważniejsze od czegoś
84

. Wartości określają nasze 

zachowania, odnoszenie się do ludzi i przedmiotów. Jednak w tym miejscu rodzą się pytania.  

Czy wartości znajdują się tylko w rzeczywistości poza człowiekiem? Czy świat wartości jest 
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czymś odrębnym od samego człowieka? Czy człowiek przyswaja sobie wartości „wchodząc” 

niejako w ich przestrzeń?  

Te pytania pozostawiam pod analizę Czytelników, konkludując, że aksjologia 

uwikłana jest w wartości, takie jak: dobro, mądrość, męstwo, opanowanie, prawdomówność, 

bycie godnym zaufania, wierność, skromność, pokora i szlachetność, bogate życie 

wewnętrzne, ideały moralne, sprawiedliwość, uczciwość, pokój serca.  

Fundamentem aksjologicznym jest miłość, bowiem ona stanowi największy sens 

istnienia człowieka. Miłość to najwyższa postać spełnienia siebie i relacji międzyosobowych. 

Przy uważnym namyśle, wgłębieniu się w jej naturę i sens, od razu napotykamy na 

fundamentalne niedopowiedzenia oraz na pytania, które zawsze pozostaną otwarte. 

Odczuwamy rodzaj bezradności wobec jej własnego logosu oraz trwogi wobec jej wielkości. 

Próbując objąć myślą miłość natrafiamy na jej niedomykalność i nieskończoność, a więc 

problem definicyjny, epistemologiczny. Pozostaje więc droga deskrypcyjna, która jako forma 

przekazu była najbliższa ks. biskupowi Tadeuszowi Płoskiemu. 

 

1.1.Prawda  

 

Problem zdefiniowania prawdy trapił filozofów już w starożytności. Przez całe wieki 

filozofowie nie potrafili znaleźć definicji prawdy, która z jednej strony byłaby formalnie 

poprawna (nie prowadziłaby do sprzeczności), a z drugiej adekwatna czyli bliska nieścisłemu, 

potocznemu rozumieniu słowa prawda. Po raz pierwszy sprecyzował to pojęcie Arystoteles. 

W Metafizyce można znaleźć kilka sformułowań definiujących prawdę. ”Prawda albo fałsz z 

punktu widzenia rzeczy zależy od ich połączenia lub rozdzielenia. Kto więc myśli o 

rozdzielonym, że jest rozdzielone, a o połączonym, że jest połączone, mówi prawdę, natomiast 

głosi się fałsz, gdy myśli się przeciwnie o tym stanie rzeczy” oraz „mówić, że to, co jest, nie 

jest, a to, co nie jest, jest, to fałsz, a mówić, że to, co jest, jest, a to, co nie jest, nie jest, to 

prawda”
 85

.  

Podane sformułowania trudno uznać za równoważne. Pierwsze posiada wyraźny sens 

ontologiczny i w odniesieniu do zdań głosi, że połączeniu lub rozdzieleniu składników zdania 

odpowiada połączenie lub rozdzielenie po stronie bytu. Natomiast drugie sformułowanie 

posiada charakter semantyczny. Zdanie jest prawdziwe, gdy w rzeczywistości jest tak, jak to 

zdanie głosi.  

Najbardziej znane sformułowanie korespondencyjnej koncepcji prawdy pochodzi od 

Tomasza z Akwinu. Stwierdza ono, że prawda jest zgodnością intelektu i rzeczy. Relacja 

zgodności między umysłem a rzeczywistością jest uzgodnieniem między twierdzeniem 

umysłu i spostrzeżenia rzeczywistości. Oznacza to, że przedmiotem ludzkiego poznania są 

realne byty, natomiast formy poznawcze: intelekt, wyobraźnia, pojęcia są środkami poznania. 

Zgodność obu elementów nie oznacza całkowitej ich tożsamości. Umysł ludzki odkrywa 

prawdę lecz nie tworzy jej dowolnie ponieważ ludzkie poznanie jest ze swej natury 

nakierowane ku przedmiotowi, a idea prawdy implikuje istnienie świata realnego
86

.  
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Tomasz z Akwinu nie tylko mówił o prawdzie jako o zgodności pomiędzy myślą a 

tym, do czego ta myśl się odnosi, lecz także o prawdzie w sensie transcendentalnym. 

Powiązanie pomiędzy epistemologicznym a transcendentalnym rozumieniem prawdy u 

Tomasza można zinterpretować w sensie warunku możliwości. Prawda w sensie 

transcendentalnym jest warunkiem możliwości prawdy w sensie epistemologicznym. Prawdę 

w sensie epistemologicznym można nazwać też prawdą w znaczeniu kategorialnym. Istoty 

ludzkie, jakimi jesteśmy, są tylko pewnym rodzajem bytów, pewną kategorią tego, co istnieje, 

a w tym i nasze poznanie jest tylko pewną kategorią tego, co istnieje. Stąd też dla potrzeb tego 

artykułu chciałbym się posłużyć wyrażeniem „prawda kategorialna” jako wyrażaniem w 

pewnej mierze opozycyjnym do wyrażenia „prawda transcendentalna”. Należy sądzić, że 

istnieje taki aspekt tomaszowego, dyskursu na temat pojęcia prawdy, który się nie zestarzał, a 

który można określić mianem transcendentalnego aspektu prawdy. To jest coś, co nie 

podległo erozji dziejowej, coś, co nie jest tylko nobliwym zabytkiem dawnej myśli i 

zachowuje nadal swoją wartość, mimo upływu lati niewątpliwego postępu w dziejach 

dyskusji na temat prawdy
87

. 

Prawda jest aktem zrozumienia przedmiotu, jest funkcją umysłu, który porusza się w 

świecie ducha i świadomości. Prawda jest przedmiotem ludzkiego poznania umysłowego, 

równocześnie zaś jest względem jego transcendentna. Na transcendentny charakter prawdy 

wskazują jej atrybuty: uniwersalność, niezmienność i normatywność. Można mówić również 

o wieczności prawdy. W tej przestrzeni prawda zakłada jej trwałość, powszechność i 

konieczność a jej wyjaśnienie, dopełnia się poprzez uznanie prawdy osobowo 

transcendentnej, to jest Boga, jako ostatecznego fundamentu wszelkiej Prawdy
88

.  

Podmiotowość człowieka łączy się w sposób podstawowy z poznaniem. Człowiek jest 

podmiotem pośród świata przedmiotów dlatego, że jest zdolny poznawczo obiektywizować 

wszystko, co go otacza. Dlatego, że przez swój umysł zwrócony jest „z natury” ku prawdzie. 

W prawdzie zawiera się źródło transcendencji człowieka wobec wszechświata, w którym 

żyje. Właśnie poprzez refleksję nad własnym poznaniem człowiek objawia się samemu sobie 

jako jedyne jestestwo pośród świata, które widzi się „od wewnątrz”, związane poznaną 

prawdą – związane, a więc także „zobowiązane” do jej uznania, w razie potrzeby także 

aktami wolnego wyboru, aktami świadectwa na rzecz prawdy. Jest to uzdolnienie do 

przekraczania siebie w prawdzie
89

. 

Pojęciu prawdziwości, które jest konsekwencją korespondencyjnej definicji prawdy, 

przypisuje się na ogół kilka dalszych właściwości. Twierdzi się, że prawda jest absolutna. 

Oznacza to, że jest ona obiektywna, tzn. nie zależy od stanów mentalnych podmiotów 

poznających. Można więc sądzić, że prawdziwość danego zdania nie zależy od prawdziwości 

innych zdań i nie zmienia się w czasie, tzn. zdanie prawdziwe nie może stać się zdaniem 

fałszywym. Twierdzi się również, że prawda jest niestopniowana. Zdanie może być lepiej lub 

gorzej uzasadnione, lecz nie może być w większym lub mniejszym stopniu prawdziwe. Wielu 

zwolenników definicji klasycznej uznaje prawdę za wartość autoteliczną, co oznacza, że jest 

ona wartością samą dla siebie i nie zależy od innych wartości. 
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W wyniku krytyki klasycznej koncepcji prawdy powstały tzw. nie klasyczne 

koncepcje prawdy. Ich zwolennicy twierdzą, że istnieje taka własność jak prawdziwość, która 

przysługuje zdaniom (sądom itp.) i polega na zgodności. Zgodność ta jednak (wbrew 

koncepcji klasycznej)nie jest zgodnością z rzeczami, lecz z pewnymi ostatecznymi 

kryteriami, dzięki którym można rozstrzygnąć, czy dane zdanie (sąd itp.) jest prawdziwe, czy 

nie. Współcześnie możemy powiedzieć iż poznanie jest dialogiem podmiotu i przedmiotu. 

Jednak integralnie charakteryzując fenomen prawdy musimy wskazywać nieodzowność 

intelektu w jej poznawaniu. Intelekt odkrywa prawdę, która jest odkryciem nowego wymiaru 

rzeczywistości mianowicie jej orientacji ku Bogu ponieważ rozumność i sensowność 

rzeczywistości która tłumaczy się przez Boga jako ostateczną przyczyną sprawczą świata. 

Pytanie o prawdę wprowadza człowieka w dialog z Bogiem, ale także i z innymi ludźmi oraz 

z samym sobą. Poznając prawdę stajemy się jej krzewicielami, przewodnikami, głosicielami 

prawdy
90

. 

Myślenie na poziomie aksjologicznym okazuje się preferencją prawdy. Na ten temat 

biskup Płoski pisze: […] „Służba prawdzie to akt rozumu. Ale nie tylko rozumu. Służba 

prawdzie to akt rozumu, ale również w pewnym momencie akt serca, będący niejako logiczną 

konsekwencją tego pierwszego. Poznawanie prawdy prowadzi do umiłowania jej. Służba 

prawdzie prowadzi do takiego stopnia miłości, w której człowiek zaczyna miłować całym 

swoim sercem, całym swoim umysłem i ze wszystkich swoich sił”
91

.  

 Ponieważ ludzki rozum jest odkrywcą prawdy dlatego prawda jest jedną z tych 

wartości,  które są organicznie związane z istotą człowieczeństwa. Prawda jest jedną z tych 

wartości, dzięki którym człowiek transcenduje płaszyznę materialno – biologiczną. Jest ona 

wartością należącą do świata intelektu tj. do świata ducha ludzkiego. Dlatego tylko w 

klimacie prawdy człowiek zachowuje swą osobową integralność przez rozwój życia 

osobowego i wewnętrznego.  Kultura duchowa człowieka jest oparta na prawdzie jako 

wartości fundamentalnej na terenie etyki, filozofii, socjologii, przyrodoznawstwie i religii.  

Fundamentem rozważań dotyczących prawdy na której opiera swój wywód biskup 

Płoski jest stwierdzenie o Bożym pochodzeniu człowieka. Stwierdza, że prawda jest dla 

człowieka kluczem do świata, który poprzez wartości otwiera drogę w duszę człowieka. Na 

tej podstawie możemy sformułować tezę, że jeżeli podważana jest prawda, to logicznym 

następstwem takiego działania jest odrzucenie podstawowej prawdy o istnieniu Boga.  

Człowiek, odrzucając Boga, gubi stopniowo prawdę o samym sobie, o swoim powołaniu i 

przeznaczeniu. Personalistyczna pozycja prawdy, choć bezsporna realizuje się przy 
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zachowaniu pewnych warunków. Pierwszym z nich jest wiara w istnienie, sens i potrzebę 

prawdy. Dlatego podstawowym obowiązkiem człowieka jest wierność wobec prawdy: 

odkrytej i akceptowanej wewnętrznie
92

.Wówczas człowiek staje  się  świadkiem prawdy i 

obrońcą związanej z nią wartości moralnej
93

.  

Można więc sądzić, że poznanie prawdy staje się największą człowieka potrzebą.  

„[…] Nie ma w tym nic dziwnego, że chcemy poznać prawdę – stwierdza biskup Płoski. 

Prawda jest jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka. Chcemy poznać, odkryć 

głębszy sens naszej „wędrówki” zwanej: życie. Mamy w genach tę potrzebę. Nie zaznamy ani 

szczęścia, ani pełni, ani radości, ani nawet spokoju dopóty, dopóki nie poznamy prawdy. 

Wydaje się nam, że poznaliśmy siebie do głębi, a w rzeczywistości nie wiemy o sobie zbyt 

wiele. Uciekamy od wiedzy o sobie. Wymyślamy sobie lęki zastępcze, by nie doświadczać 

największego z możliwych lęków – lęku przed prawdą o sobie samym”
94

. 

Powinność  afirmowania samej wartości prawdy danej w poznaniu jest fundamentem 

aksjologicznym, pierwotnym i obligującym normatywnie do afirmacji samego podmiotu tego 

poznania – konkretnej osoby ludzkiej. Odkrycie tej powinności stanowi zarazem 

współodkrycie powinności afirmacji każdego innego bytu objawiającego osobowy sposób 

bycia, a więc – w wymiarze moralnym – każdej osoby ludzkiej. Prawda moralna w 

przestrzeni ludzkiej jest bardzo ważna, i dlatego ks. biskup Płoski o współczesnej 

rzeczywistości mówi: „coraz mniej w naszym codziennym życiu prawdy jasnej i czystej, a 

coraz więcej rozmaitych półprawd, kłamstw, kłamstewek – w konsekwencji człowiek 

człowiekowi coraz mniej przez to wierzy. Powstaje zatem pytanie: kim będzie człowiek i jakim 

pozostanie człowiekiem, jeżeli ze swojego wnętrza wyrzuci prawdę? Dokąd podąży świat w 

swej przyszłości jeśli opierać się będzie na kłamstwie ?
95

 

Pytanie o prawdę wprowadza człowieka w dialog z Bogiem, ale także i z innymi 

ludźmi oraz z samym sobą. Pytając o nią,  budujemy wspólnotę ludzi wolnych w prawdzie. I 

w tym miejscu biskup Płoski za Janem Pawłem przyjął, że dar zawierzania się Bogu poprzez 

zawierzanie się prawdzie i dobru wyzwala człowieka spod władzy tego, do czego on nie 

należy, a co, zapanowawszy nad nim, przyzwala mu na wszystko, z wyjątkiem bycia sobą
96

. 

Wobec takiego pochodzenia cała ludzkość pozostaje w ciągłej relacji do Boga, relacji 

stworzenia do Stwórcy. To odniesienie do Boga nie znika nigdy, choć może nie wysuwać się 

na plan pierwszy w świadomości człowieka wyrażonego przez prawdę o człowieku
97

. To 

personalistyczne ujęcie prawdy, znajduje wyraz w twórczości biskupa Płoskiego, który powie: 

„nie może pozwolić, żeby prawda została wydarta pod pozorem niczym nieograniczonej 

wolności, nie można zagubić w sobie krzyku sumienia, jako głosu, która go przerasta, ale 

która jednocześnie czyni go człowiekiem i stanowi o jego człowieczeństwie”
98

. Jednak ks. bp 
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T. Płoski zaznacza: […] „prawda potrafi być źródłem  wewnętrznego pokoju, podstawą 

bezpieczeństwa, ale i wielkim ciężarem, powodem rozterek, ale  prawda wyzwala”
99

. Czy 

każda prawda wyzwala człowieka? Nie: odpowiada ks. biskup, dlatego, że wyzwolenie 

oznacza otrzymanie wolności. O wolności decyduje możliwość dokonania wyboru, czyli 

posiadanie wolnej woli. Poznanie prawdy to otrzymanie za nią odpowiedzialności. Z jednej 

strony ks. biskup Płoski potwierdza etyczną twórczość człowieka pojmowaną jako czynienie 

siebie samego dobrym lub złym przez świadome działanie
100

.  

Ks. biskup Płoski odwoływał się w swoich homiliach do antropologicznego znaczenia  

prawdy, do której nakłaniał św. Augustyn. Augustyńską drogą prawdy jest poznanie siebie, 

które prowadzi  do uwalniania się od fałszu, który zniekształca miłość. Poznanie prawdy jest 

drogą. Miłość zaś jest tym, co leży u kresu, ku czemu zmierzamy
101

. Kres ten naznaczony jest 

aksjologią, uważa ks. biskup Płoski. „Przyjęta i określona hierarchia najwyższych wartość 

nadaje kształt ludzkiemu postępowaniu. […] Często bywa, że tą najwyższą wartością 

decydującą o ludzkim działaniu jest własna wygoda, przyjemność czy pragnienie 

zaspokojenia chorych ambicji. Człowiek próbuje wciągnąć w orbitę swego egoizmu nawet 

samego Boga. Podejmuje praktyki religijne, aby zyskać Bożą pomoc dla spełniania własnych 

zachcianek. Potrafi nawet modlić się o zło dla tych, których nie lubi. Wypowiada życzenia i 

sądy, składa deklaracje, które nie służą braterstwu i pogłębianiu wzajemnych więzi a wręcz je 

niszczą i zaburzają. W konsekwencji takiego postępowania i działania również tak rozumianej 

pobożności, gdy okazuje się ona nie skuteczną człowiek odchodzi od Boga, którego chciał 

sobie podporządkować. Porzuca Go w imię „pseudo” postępu, wolności, nowoczesności czy 

mody. Jest to proces bardzo głęboko, dotykający dzisiejszy społeczny wymiar życia.[…]  

Pragnienie zaspokojenia egzystencjalnych potrzeb człowieka, chęć zdobycia władzy i 

bogactwa, jeśli realizowane są w oderwaniu od Bożego zamysłu zawsze będą prowadzić do 

sprzeciwienia się Bogu. Warto zobaczyć, że zło pokus, które odpiera Pan Jezus podczas 

kuszenia polega na chęci postawienia własnych pragnień i ambicji w miejsce drogi, którą 

wskazał człowiekowi Ten, któremu człowiek ma oddawać pokłon, któremu ma służyć”
102

.    

            Jeżeli odrzucimy aksjologię ducha to we wszystkich wymiarach życia społecznego 

dają się zauważyć groźne dla człowieka, bo sprzeciwiające się jego naturze, 

niebezpieczeństwa, ponieważ […] człowiek z głębi serca stale tęskni on za absolutną prawdą 

i pragnie w pełni ją poznać, czego wymownym dowodem są niestrudzone poszukiwania, jakie 

człowiek prowadzi na każdym polu i w każdej dziedzinie. Jeszcze dobitniej tego dowodzi jego 

poszukiwanie sensu życia. Rozwój nauki i techniki bowiem, choć stanowi wspaniałe 
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świadectwo inteligencji i wytrwałości człowieka, nie odpowiada jeszcze na ostateczne pytania 

religijne ludzkości, ale raczej jest dla niej bodźcem, by podjąć najboleśniejsze i rozstrzygające 

zmagania, które toczą się w sercu i sumieniu
103

. 

Podsumowując powyższy tekst możemy powiedzieć za papieżem Franciszkiem: […] 

Dzisiaj wydaje się to jedyną prawdą pewną, jedyną, którą można podzielić się z innymi, 

jedyną, o której można dyskutować i wspólnie się w nią zaangażować. Z drugiej strony, 

istniałyby też prawdy jednostki, polegające na tym, by być autentycznym wobec tego, co każdy 

czuje w swym wnętrzu, prawdy ważne tylko dla konkretnej osoby, których nie można 

zaproponować innym z tym zamiarem, by służyły dobru wspólnemu. Z podejrzliwością patrzy 

się na wielką prawdę, na prawdę wyjaśniającą całość życia indywidualnego i społecznego. 

Nasuwa się pytanie, czy nie taka właśnie była prawda lansowana przez wielkie systemy 

totalitarne ubiegłego wieku, prawda narzucająca własną globalną koncepcję, by zatrzeć 

konkretną historię pojedynczego człowieka? Pozostaje zatem jedynie relatywizm, w którym 

nie interesuje już pytanie o prawdę wszystkiego, będące w gruncie rzeczy także pytaniem o 

Boga. W tej perspektywie jest logiczne, że chce się usunąć powiązanie religii z prawdą, 

ponieważ związek ten byłby u korzenia fanatyzmu, dążącego do zniszczenia człowieka nie 

podzielającego wiary. W tym kontekście możemy mówić o wielkim braku pamięci 

współczesnego świata. Pytanie o prawdę jest bowiem kwestią pamięci, głębokiej pamięci, 

ponieważ odnosi się do czegoś, co nas poprzedza, i w ten sposób może potrafić nas 

zjednoczyć ponad naszym małym i ograniczonym «ja». Jest to pytanie o początek wszystkiego, 

w świetle którego można dostrzec cel, a tym samym także sens wspólnej drogi
104

. 

Zdaniem Ordynariusza Polowego, ks. biskupa Płoskiego, człowiek współczesny  chce 

się czuć dobrze, chce swoim dobrym samopoczuciem górować nad innymi. W imię tego staje 

się niewolnikiem takiej czy innej używki, sądzi ks. Płoski. Bo współczesny człowiek utracił 

zaufanie do samego siebie. Na każdym kroku w rozmowie słychać takie zdania: „Mam słabe 

nerwy, nie wytrzymam tego psychicznego napięcia”
105

. A jednocześnie ci sami ludzie chcą 

być silni, chcą narzucać swą wolę innym – człowiek zawsze pragnął upojenia swoją mocą. 

Ten stan upojenia samym sobą wydaje się to jakimś poniżeniem człowieka. Ale naprawdę 

człowiek zbuntowany jest najsłabszy, bo żyje złudzeniem, nietrzeźwością kłamstwem
106

.  

Oznacza to, że aktywność człowieka nie jest bezprzedmiotowa i zawsze 

ukierunkowana jest na przeżywaną aksjologię. Człowiek oprócz przeżywania wartości 

niższych (ekonomicznych i witalnych) odczuwa pragnienie realizowania wartości wyższych  

(poznawczych, estetycznych, moralnych). Wartości wyższe swoją potrzebę realizacji 

odczuwają przez wrażliwość na: prawdę, dobro i piękno, bo miłość jest ukierunkowana na 

wartości wyższe
107

.  
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1. 2. Dobro 

Dla św. Tomasza,  Bóg był "aktem istnienia", a ks. Józef Tischner uważał, że istotą 

Boga jest Dobro
108

. Kontaminacja filozoficzna ks. Tischnera przedstawia się następująco: 

absolutne Dobro domaga się zaistnienia w sposób absolutny. To, co domaga się istnienia w 

sposób absolutny, nie może nie zaistnieć. Jego istnienie musi być takie, jakie jest jego 

wymaganie istnienia. Bóg - jako Dobro absolutne - istnieje. Bóg istnieje w sposób absolutny, 

ponieważ jest absolutnym Dobrem. Człowiek, choć otwarty jest na nieskończoność Dobra, 

pragnie go, ale nie istnieje w sposób absolutny
109

.  

Jego niepowtarzalność i autentyczność możliwa jest jedynie za cenę jego 

skończoności, a ta za cenę doświadczenia dramatu dobra i zła. To przejście intelektualne jest  

przejściem z ontologii na agatologię. Na agatologię podstawowy wpływ mają wartości, które 

człowiek porządkuje według aksjologicznej zasady ważności, inaczej mówiąc buduje 

hierarchię ważności relacji międzyludzkich uwrażliwiając człowieka na dobro i zło
110

.[…] 

”Wybierając udzielające się człowiekowi Dobro, człowiek staje się szczęśliwy. Im wyższe 

dobro wybiera, tym mocniejsze życie. Wybierając wciąż życie wedle dobra, człowiek wznosi 

się ku czemuś, co jest ponad czasem. Jest przeświadczony, jakoby samo Wiekuiste Serce 

pociągało go ku sobie. Człowiek wprowadził swój kruchy los pod dach Dobra, które mu 

błogosławi”
111

. 

Wrażliwość na dobro i zło oznacza, że wewnętrzna przestrzeń świadomości ma 

charakter agatologiczny. To właśnie dzięki takiej agatologicznej przestrzeni człowiek „rodzi 

się” i żyje, co więcej – staje się sobą przez człowieczeństwo. Podobnie jest z dobrem i złem. 

Zło także bywa piękne. Prawda nie zawsze bywa „dobra". Dobro jest  niepojmowalne, 

niewidzialne, transcendujące na naszą rzeczywistość. Z drugiej strony ujmuje ono człowieka, 

zwraca się ku niemu, budzi w nim pragnienie dobroci i otwiera na drugiego. W ten sposób 

dobro wchodzi w przestrzeń międzyludzkich relacji. To ono jest podstawą wzajemnej 

zdolności do poświęceń, do urzeczywistniania ludzkiej wolności. Dobro „obleka się“ niejako 

w twarz drugiego człowieka stając się  racją bytowego dynamizmu i realnego działania w 

świecie. Właśnie bytowy dynamizm przez realne działanie bytów wynikające z dobra jest 

działaniem celowym
112

.   

                                                                                                                                                         
ze wspólnotą w taki sposób, iż zachowuje swoją tożsamość, nie przestaje być sobą, a jego wolność 

(samostanowienie) nie ulega przekreśleniu.” Teorię uczestnictwa papież zatem tłumaczy wymiar społeczny, 

relacyjny osoby ludzkiej. Uczestnictwo tkwi głęboko w osobie, jest jej właściwością. Osoba bowiem 

urzeczywistnia siebie samą w relacji do innych osób oraz w odniesieniu do wspólnego dobra. “Osoba jest relacją 

do innych osób i do Boga, ale jest to relacja obdarzona dużą miarą wolności. Na podstawie wolności i miłości 

rozwija się jej byt, autocelowość i doskonałość moralna, co ostatecznie spotyka się z wymiarem religijnym. 

Osoba jest realnością w sobie samej, ale jednocześnie posiada istotne relacje do drugiej osoby, do innych osób 

przede wszystkim do Osób Niestworzonych. Człowiek jako osoba jest obrazem Trójcy Świętej. Na linii 

poziomej zaś idzie relacja wspólnotowa, a w chrześcijaństwie – eklezjalna.” Personalizm chrześcijański, jak 

wynika z całego nauczania Karola Wojtyły – Jana Pawła II, uznaje społeczny wymiar natury ludzkiej, głęboko 

zakorzeniony w osobowym charakterze człowieka. 
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 J. Tischner, Świat ludzkiej nadziei, Kraków 2005, s. 34-57. 
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 Zob. J. Tischner, Zarys filozofii człowieka dla duszpasterzy i artystów, Kraków 1991, s. 270. 
110

 Zob. J. Tischner, Myślenie według wartości, Kraków 2011, s.538-543. 
111

 J. Tischner, Filozofia dramatu, Paryż 1990, s. 257. 
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 Zob. J. Tischner, Filozofia… ibidem,s.58-61. 
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Na kanwie rozumienia dobra została sformułowana zasada celowości, która dotyczy 

zarówno bytów poznających w tym szczególnie człowieka jak  i bytów niepoznających. 

Oczywiście celowość  dobra realizuje się odmiennie u jednych jak i u drugich. Możemy 

wyróżnić potrójne dobro: użyteczne, przyjemne i godziwe, które ma swe uzasadnienie w 

samym przedmiocie jak i sposobie pożądania. Można jednak wyróżnić różne sposoby 

pożądania ze względu na podmiot jak i sposób jego działania  i wówczas mamy: pożądanie 

naturalne, pożądanie zmysłowe i pożądanie rozumne
113

. 

Etykę należy rozpatrywać przez dobro i prawdę, ale przyjmuje ona wtedy sąd 

wartościujący i oznaczać będzie zgodność naszych działań z prawdą i dobrem. Pod względem 

opisowym etyka oznacza ustanowiony zespół norm i wzorów postępowania, stałych i 

mających wartość bezwzględną. Zadaniem etyki jest rozróżnianie dobra od zła, tworzenie 

priorytetów w świecie wartości, preferowanie wartości pozytywnych i płynących z nich 

postaw, zachowań i wzorców osobowych
114

.  

Problem dobra i zła moralnego osadzony jest na wolności i świadomości wyboru  

czyniąc  człowieka odpowiedzialnym za swoje postawy moralne wobec Boga, samego siebie, 

oraz drugiego człowieka
115

.  

Podstawą odpowiedzialności jest uczciwość wewnętrzna, która osadzona jest w 

sumieniu człowieka. Dlatego ks. biskup Tadeusz Płoski wzywa do pracy nad doskonaleniem 

uczciwości człowieka. Traktuje uczciwość jako fundament prawdy i dobra wobec siebie i 

innych. Uczciwość zakłada prawdę, sprawiedliwość,   szacunek, prawdomówność, zaufanie. 

Uczciwy to ten, kto bierze tyle ile mu się należy i daje tyle ile powinien dać. Uczciwy nie 

naciąga, nie przekręca, nie oszukuje. Jest czytelny. Uczciwość sprawia, że świat jest 

sprawiedliwy
116

. 

Być uczciwym, to znaczy szanować człowieka. Uczcić człowieka oznacza oddać cześć 

temu wszystkiemu, co stanowi człowieczeństwo i jest wartością człowieczeństwa w której 

wyraża się godność osoby ludzkiej. By uczcić człowieka, trzeba mieć szeroko otwarte oczy, 

by zobaczyć wartości… zapytać o nie, mówić o nich, domagać się ich, ukochać je, żyć 

według perspektywy aksjologicznej
117

.  

Biskup Płoski przekonuje nas, że ponad skomplikowanymi detalami życia ma być 

nasza wola czynienia dobra i bycia uczciwym człowiekiem. Pomaga nam w tym 

nadprzyrodzona zdolność zwana wiarą. Zgodnie z zasadą: Wszystko więc, co byście chcieli, 

żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! (Mt 7,12)
118

. 

Ks. biskup Płoski mówi, że tam gdzie brakuje wartości moralnych, żaden kryzys — 

ani polityczny, ani społeczny, ani gospodarczy, ani religijny — nigdy nie zostanie 

przezwyciężony
119

. Moralnie wartościowy człowiek spełni dobrze wszystkie swoje 
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 Zob. M. A. Krąpiec, S. Kamiński, Z. J. Zdybicka, P. Jaroszyński, Wprowadzenie do filozofii, Lublin 1992, s. 

5n. 
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 Zob. T. Płoski, Doświadczył trudów, przeciwności i zła, Warszawa 11. 12.  2005.  [w:] Zostań z nami, Panie,  

Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego Wojska Polskiego 30. 10. 2004 – 4.06. 2006.  [85], Warszawa  2006, s. 

234-237.  Zob. także: T. Płoski, ibidem, [848],  s. 202-205.   
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 Zob. T. Płoski, Męczeńskie kwiat, Bartoszyce 28. 12.  2006.  [w:] Trwajcie mocni w wierze,  Nauczanie 

pasterskie Biskupa Polowego Wojska Polskiego 4. 06. 2006 – 22.04. 2007.  [231], Warszawa  2007, s. 229-230.   
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 Zob. T. Płoski, ibidem, [848],  s. 202-205.   
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 Zob. T. Płoski, ibidem, [848],  s. 202-205.   
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 Zob. T. Płoski, ibidem, [848],  s. 202-205.   
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 Zob. T. Płoski, ibidem,  [85], s. 234-237.   
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obowiązki, a wówczas społeczeństwo może na niego liczyć, może darzyć go swoim 

zaufaniem i z radością korzystać z owoców jego pracy wiedząc, że są one zawsze solidne
120

.  

[…] Żyjemy w cywilizacji moralnego relatywizmu i nihilizmu, w której niemal 

wszystko - z wyjątkiem dobra i prawdy - jest tolerowane, a nawet akceptowane. Tego typu 

niska, prymitywna kultura sama siebie skazuje na śmierć. Wielokrotnie przypominał o tym 

największy prorok naszych czasów - Jan Paweł II. Cywilizacja tolerancji - postawionej ponad 

prawdą – i demokracji - postawionej ponad miłością i odpowiedzialnością - prowadzi do 

śmierci dlatego, że programowo wypacza ludzkie sumienia
121

. 

Sumienie to głos Boga w naturze i sercu człowieka.  Sumienie jest  tą władzą naszej 

natury duchowej, która pozostaje nie skażona grzechem pierworodnym, ale może zostać 

stłamszona, zagłuszona,  praktycznie zniszczona złą wolą człowieka
122

.  Na szczęście, nie 

może być – poza przypadkami patologicznymi – całkowicie wyeliminowane, gdyż należy ono 

do natury człowieka jako osoby, mówi ks. Płoski
123

.  

Ks. Płoski kontynuuje tę myśl i mówi: […] ”Możemy zatem, sięgając do łacińskiego 

źródłosłowu, nazwać sumienie patrzeniem na rzeczywistość razem z Bogiem, Jego oczyma. 

Szeroko rozumiana "formacja sumienia" będzie oznaczać usuwanie tego wszystkiego, co 

zaciemnia nam widzenie zdarzeń, postaw, zachowań. Zdolność do patrzenia oczyma Boga 

pozwoli nam wybierać życie, czyli odkryć porządek ustanowiony przez Stwórcę. 

Jezus jest naszym adwokatem u Boga Ojca. Święty Paweł powie, że mamy orędownika u Boga 

Ojca. Adwokat przekraczający ludzką wyobraźnię... Oddaje swoje życie. Przyjmuje śmierć. 

Orędownictwo Jego sięga szczytów miłości, szczytu poświęcenia”
124

.Sumienie jest to głos 

Boży w nas, głos nieomylny, jasno wskazujący nam drogę postępowania etycznego. Sumienie 

jest wrodzoną zdolnością odróżniania dobra od zła moralnego. Jest darem od Boga, który nas 

kocha i który pragnie, byśmy nie krzywdzili ani samych siebie, ani innych ludzi. „W głębi 

sumienia człowiek odkrywa prawo, którego sam sobie nie nakłada, lecz któremu winien być 

posłuszny i które wzywa go do czynienia dobra, a unikania zła”
125

.  

Sumienie jest pierwotnym namiestnikiem Chrystusa, prorokiem w swoich 

doniesieniach, monarchą w swojej stanowczości, kapłanem w swoich błogosławieństwach. W 

Logice wiary nazywa sumienie „naszym wielkim wewnętrznym nauczycielem religii. [...] 

Sumienie uczy nas nie tylko tego, że Bóg jest, lecz także, czym jest. Dostarcza umysłowi 

realnego obrazu Boga jako pomocniczego środka czci”
126

.  

Na tej postawie możemy sądzić, że ks. Płoski uważał, że „ prawo moralne nie jest 

tworem ludzkich umysłów ani nie opiera się na uchwałach narodów, lecz jest czymś 
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 Zob. T. Płoski, ibidem,  [85], s. 234-237.   
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 T. Płoski, Matka-Adwokat, Częstochowa 4. 10  2008.  [w:] Moc w słabości się doskonali,  Nauczanie 

pasterskie Biskupa Polowego Wojska Polskiego 1. 09. 2008 – 3.05. 2009.  [639], Warszawa  2009, s. 66-71.   
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 Zob. T. Płoski, Kto w drobnej rzeczy jest wierny, Warszawa 23.09.2007, [w:] Miłosierdzie Boże trwa na wieki, 

Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego Wojska Polskiego 22.04.2007 – 31.12. 2007. [394], Warszawa 2008, 

s.262-264.   
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 Zob. T. Płoski, ibidem, [394], s. 262-264.   
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 T. Płoski, Matka-Adwokat, Częstochowa 4. 10  2008.  [w:] Moc w słabości się doskonali,  Nauczanie 

pasterskie Biskupa Polowego Wojska Polskiego 1. 09. 2008 – 3.05. 2009.  [639], Warszawa  2009, s. 66-71.  
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  T. Płoski, ibidem, [394], s. 262-264.   
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 J. H. Newman, List do Księcia Norfolk. O sumieniu, Bydgoszcz 2002, s. 44. 
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wiecznym, mądrością nakazującą i zakazującą czynów, która rządzi całym światem”
127

. 

Według przekonania najwybitniejszych umysłów,  prawo moralne nie może być ani 

stworzone przez rozum, ani przezeń zdobyte, co znaczy, że wynika z prawa naturalnego 

człowieka
128

. 

 Opierając się na takich stwierdzeniach, Jan Paweł II może wykazać, że sumienie 

wcale nie jest siłą, dzięki której można podejmować decyzje w sposób autonomiczny i 

twórczy, ale że — ponosząc odpowiedzialność wobec Boga — zobowiązuje nas ono wobec 

Jego prawa. Dalej papież zauważa, że sumienie jako źródło wskazań moralnych nie jest ani 

wystarczające, ani nieomylne. Ponieważ zaświadcza o wyższej inteligencji i woli, którym 

podlega, wzbudza u człowieka troskę lub niepokój o to, by odkryć, jakich działań wymaga się 

od niego, by czynił dobro i unikał zła. Jan Paweł II wykazuje w Veritatis splendor, że 

sumienie jest aktem inteligencji odnoszącym się do obiektywnych norm. Wolność sumienia 

jest zabezpieczona przez jego zgodność z prawdą
129

.  

Musimy więc przyjąć za papieżem tezę, że, że sumienie nie określa, który system 

filozoficzny jest słuszny, a który wadliwy. Natomiast od razu wskazuje niepokój i 

niezadowolenie, wobec postaw, które są w  sprzeczności z prawem Bożym. W głębi sumienia 

człowiek odkrywa prawo, którego sam sobie nie nakłada, lecz któremu winien być posłuszny 

i którego głos wzywający go zawsze tam, gdzie potrzeba, do miłowania i czynienia dobra, a 

unikania zła, rozbrzmiewa w sercu nakazem: czyń to, tamtego unikaj. Człowiek bowiem ma 

w swym sercu wypisane przez Boga prawo, wobec którego posłuszeństwo stanowi o jego 

godności i według którego będzie sądzony
130

. 

Wyrażenie to znajduje oddźwięk głoszący, że pierwsze prawo moralne stanowi jedyna 

wrodzona najwyższa idea bytu, która jest rdzeniem wszystkich pozostałych pojęć i 

wszelkiego ludzkiego myślenia. Jaka bowiem inna część duszy może być wyższa i bardziej 

strzeżona od tej części, w której przebywa światło bytu, dzięki czemu jest ona źródłem życia 

intelektualnego i najprostszą zasadą wszystkich sądów, będąc sama jako władza światłem 

rozumu.  

 

1.3.Wolność  

 

Wolność jest istotnym i pierwotnym czynnikiem konstytutywnym osoby ludzkiej, jest 

prawdą, którą tylko nieliczni poddaliby w wątpliwość. Faktycznie dzieje się tak, że na liście 

ludzkich praw oraz wartości absolutnych wolność zawsze znajduje się na pierwszym 

miejscu
131

.  

Jest to pojęcie kluczowe, którego nie sposób pominąć  w analizie bytu ludzkiego, 

życia  społecznego, historii ludzkości oraz granic poznania naukowego. Ludzkiemu życiu 
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internetowego [dostęp: 1.07.2013]. 
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nadaje sens właśnie aksjologia wolności ponieważ człowiek jako istota rozumna zdolny jest 

do wolnego wyboru i samokierowania
132

. 

Afryka i Wschód, nigdy nie miały i wciąż jeszcze nie mają tej idei. Nie mieli jej 

Grecy: Platon i Arystoteles, ani też stoicy i Rzymianie. Przeciwnie, wiedzieli oni jedynie, że 

człowiek jest rzeczywiście wolny dzięki pochodzeniu (jako obywatel ateński, spartański itd.) 

albo sile charakteru, kulturze czy też dzięki filozofii (mędrzec jest wolny również jako 

niewolnik, również w kajdanach)
133

.  

Idea wolności  odnalazła swoje znaczenie dzięki chrześcijaństwu, według którego 

jednostka jako taka ma nieskończoną wartość, jako, że jest przedmiotem i celem miłości 

Boga, i tym samym jej przeznaczeniem jest to, by pozostać w absolutnym stosunku do Boga 

jako ducha i pozwolić temu duchowi zamieszkać w sobie, co znaczy, że człowiek jest sam w 

sobie powołany do najwyższej wolności
134

.  

W chrześcijańskiej filozofii klasycznej często wyróżnia się  ontologiczny i 

aksjologiczny sens wolności. Chrześcijaństwo zawsze stwierdzało transcendencję ducha 

wobec materii, zawsze uznawało ontologiczną i aksjologiczną wolność. Chrystus nawoływał 

do wewnętrznej przemiany, zrozumiałej jest przy afirmacji  wewnętrznej wolności człowieka. 

Myśliciele wczesnochrześcijańscy w naturze człowieka wyodrębnili wolną wolę osoby 

ludzkiej, która jest  zdolna do życia społecznego i łączenia się ze wspólnotą bez rozbicia swej 

podmiotowości i indywidualności, a  dzięki swej całkowitej relacyjności ubogacania się
135

.  

To ubogacanie jest w relacji do prawdy i dobra. Jednocześnie warunkiem dzielenia się 

dobrem jest wolność. Dobro nie istnieje bez wolności, a wolność bez dobra. Dobro musi być 

wolne. Wolności nie można zdefiniować w sensie klasycznym, wymyka się ona wszystkim 

aparaturom pojęciowym, każda jej definicja jest nieudanym tworem, zamykającym wolność 

w sztywne ramy systemu, odbierającym jej to, co dla niej istotne. Jest pięć szkół, jeśli 

przymniemy uogólnienie problemu, które tłumaczą tę kwestię. Idąc śladami ks. biskupa 

Płoskiego możemy powiedzieć, że człowiek rozumiany jako jedność psychofizyczna w 

którym dominuje rozum, „jako element boski, poznaje  prawdę i kieruje w rozumnym dążeniu 

do dobra. Według tego ujęcia wolność to właśnie rozumna realizacja dobra, rozumna - to 

znaczy poniekąd „wymuszana" przez rozum na woli. Ta ostatnia jest czymś w rodzaju ślepej, 

czysto biologicznej siły, której rozum nakłada arkana: „Człowiek wolny to taki, który żyje 

podług rozumu. Życie «według rozumu» to życie według «zasady złotego środka». Człowiek 

prawdziwie wolny znajduje miarę we wszystkim. Stąd tak istotną rzeczą dla realizacji 

wolności jest praktyka «cnót», czyli sprawności gwarantujących wolne działanie. Tak więc 
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wola – jako władza - nie przynależy do rozumnego porządku bytowania, nie  działa 

autonomicznie, lecz z nakazu rozumu i za sprawą cnót: roztropności, sprawiedliwości, 

umiarkowania i męstwa, cnót utrwalonych i poniekąd mechanicznie porządkujących  ludzkie 

działanie rozumowi
”136

.  

Nie można powiedzieć, czym jest wolność, ani udowodnić, że ona istnieje, pozostaje 

w nią uwierzyć na podstawie przesłanek, jak chociażby indywidualnego poczucia wolności, 

które ma każdy człowiek. Dzięki wolności, poprzez spełniane akty, podmiot może się wciąż 

potwierdzać. Wolność jest istotą człowieczeństwa
137

. 

 Rozumiał to doskonale ks. Płoski, który  uważał, że przestrzeń wolności należy 

zagospodarować wartościami, które budują przestrzeń człowieczeństwa w człowieku
138

. 

Przestrzeń wolności mówi ks. Płoski, musimy zagospodarować prawdą, sprawiedliwością, 

miłością i solidarnością. – uważa Ordynariusz Polowy
139

. Ale zaznacza, że  wolność nie 

przychodzi bez trudu, bez ofiary, bez odnowy sumienia, bez zrzucenia niewoli grzechu
140

.  

Za ks. Płoskim możemy stwierdzić, że rozumienie wolności możemy rozstrzygać 

poprzez sferę sumienia w której  wyraża się nasza  moralność, a w konsekwencji 

odpowiedzialność za dobro lub zło, w którym kształtujemy nasze człowieczeństwo w 

perspektywie sacrum. Świadoma wolność jest istotnym czynnikiem konstytutywnym 

człowieka, jest mocą daną mu przez Boga, która umożliwia osobie ludzkiej wybór pomiędzy 

wieloma możliwymi projektami człowieczeństwa oraz realizację projektu człowieczeństwa
141

. 

Bóg daje wolność jako dar, ale nie taki dar, który miałby zniewolić człowieka, czyli 

odebrać mu to, z czym przychodzi. Dar wolności jest darem wyzwalającym, jest wolnym 

darem. W ogóle w samym pojęciu wolności należy odkryć istotę daru, a w pojęciu daru istotę 

wolności. Jedno bez drugiego obyć się nie może, jest też niezrozumiałe. Człowiek, który 

wybrał „dar wolności, dalej musi ją pielęgnować, budować, rozwijać i chronić. Musi ją wciąż 

coraz bardziej „przyswajać” sobie, a siebie jej. Całość tego skrótowego rozumowania 

prowadzi do ustalenia prostej tezy: człowiek jako osoba jest wolnością, jest wolnym aktem 

wybierania siebie (chcenia siebie), dążenia do siebie jako rozpoznanego i pożądanego 

dobra
142

. Dzięki niej więc „rodzimy” się, budujemy własną wartość ontyczną, swój 

wewnętrzny etos
143

, bo tym, co „sprawia, że człowiek jest tym, kim jest, jest wolność”
144

. 

Wolność jest nie tylko naturą człowieka, ale powołaniem. Wolność wypływa z wolnej 

woli człowieka i tak rozumiana jest aktem pożądawczym, dlatego musi być doskonalona. 

Wolna wola człowieka pozwala człowiekowi zdobycie wewnętrznej wolności, tak zalecaną 

przez personalizm. Aktywizacja władzy woli jest aktualizacją wolności rozumnej. Tak 

rozumiana wolność łączy się z ideałem człowieka i jego samodoskonaleniem. Mówiąc o 
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wolności możemy wskazywać na wolność „od” i wolność „do”
145

. W pierwszy wypadku to 

niezależność relatywna od przyrody, a w drugim ukierunkowana ku ideałom i wewnętrzny 

rozwój
146

. 

 W tym miejscu trzeba też przypomnieć, że w wielu przypadkach zafałszowanie 

wolności opiera się na przekonaniu, że prawdziwa wolność człowieka jest nie do pogodzenia 

z wiarą chrześcijańską, a więc z przyjęciem, że człowiek swoje życie podporządkowuje 

osobowemu Bogu. Często mówi się wprost, a niekiedy tylko zakłada, że wolność człowieka 

jest możliwa tylko wówczas, kiedy odrzuci się Boga, kiedy odrzuci się moralność 

obiektywną, kiedy odrzuci się przestrzeń ludzkiego sumienia, kiedy człowiek stanie się 

prawdziwie "panem samego siebie"
147

.  

Takie twierdzenie wywołuje paradoks intelektualny ponieważ zakłada on,  że między 

afirmacją Boga, a wolnością ludzką zachodzi radykalna niezgodność. Tymczasem Bóg jest 

prawdziwym gwarantem ludzkiej wolności i całe dzieło zbawienia ukazane zostało jako 

dzieło wyzwolenia człowieka z tego wszystkiego, co mu przeszkadza być w pełni 

człowiekiem
148

.  

Najgłębszym, a zarazem najniebezpieczniejszym zafałszowaniem wolności jest 

potraktowanie jej jako absolutu, który rzekomo jest źródłem wszelkich wartości (jestem tak 

dalece wolny, że to ja ustanawiam, co jest dla mnie wartością, a co nie). Próbuje się więc 

definiować wolność przez nią samą, co prowadzi do przekonania, że wolność tworzy samą 

siebie i swoje wartości. Taka koncepcja wolności wiąże się z oderwaniem wolności od 

prawdy. Człowiek zaczął ulegać złudnej wolności poza prawdą, jak gdyby wartość prawdy 

przestała mu być potrzebna w korzystaniu z własnej wolności. Trzeba widzieć dramatyczne 

skutki takiego zafałszowania wolności, które sprawia, że człowiek często nie wie, kim jest, 

skąd pochodzi i dokąd zmierza. Prowadzi to do postępującego samozniszczenia człowieka, 

zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym. Wydaje się, że dzisiaj wszystko 

może być już usankcjonowane, że nie ma takiej wartości, która nie byłaby 

zakwestionowana
149

. 

Zagrożeniem wolności jest sekularyzm oparty na liberalizmie. Opierając się na 

indywidualizmie i subiektywizmie, tak dalece przeakcentowuje wolność, że bardzo często jest 

ona utożsamiana jedynie z samą wolnością wyboru. Na fundamencie liberalizmu tworzą się 

współcześnie społeczeństwa oparte na wspomnianym już permisywiźmie moralnym, w 

których myli się wolność ze zezwalaniem na jakikolwiek wybór, w których przyzwala się na 

czynienie obiektywnego zła w imię rzekomego poszanowania czyjejś wolności. Prowadzi to 

do akceptacji powszechnej amoralności w życiu społecznym. Stąd też jest ogromnym 

wypaczeniem wolności przekonanie, że człowiek jest wolny w kształtowaniu swego życia, 

bez potrzeby odwoływania się do wartości moralnych, a także pogląd, że nie jest zadaniem 

społeczeństwa zapewnienie ochrony i rozwoju wartości moralnych
150

. 

Pisząc o przestrzeni wolności, mamy na myśli to, co człowiekowi jako osobie jest 

najbliższe i konstytutywne. Trudno bowiem myśleć o osobie, wykluczając kategorię 
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wolności. Osoba − od samych początków filozoficznej refleksji − jest kimś, kogo ma się w 

sobie, jest czymś, co wyznacza rozwój człowieka, jest tym, ku czemu on dąży, jego celem, 

tym, czym człowiek się karmi i czym żyje. Osoba − jeśli tylko skojarzymy ją z wartościami − 

zawiera w sobie prawdę, dobro i miłość, sama poniekąd jest prawdą, dobrem i miłością, te zaś 

(wartości) bez osoby pozostają martwe
151

.  

Poprzez wolność człowiek może przyswajać sobie wartości, bez niej niemożliwe 

byłoby poruszanie się w horyzontach dobra i zła, ponieważ są to horyzonty wyboru. Dzięki 

niej „przyswajamy” męstwo, sprawiedliwość itp. Ale możemy też „oswoić” sobie kłamstwo, 

nienawiść itd. „Wolność coś »rozwiązuje« i do czegoś »przywiązuje« – »odswaja« i 

»przyswaja«. W dziele tym nie podlega nikomu. A jeśli podlega, to dlatego, że chce, a nie 

dlatego, że musi. Ona nie czuje się nigdy wartością najwyższą, ponieważ zawsze jest 

zawieszona między konkretem a ideałem. Mimo to czuje się »absolutna«, ponieważ »nie ma 

na nią siły«”
152

. 

„Wolność rzeczywistą poprzedza wiara w wolność. Można powiedzieć: jesteśmy wolni 

taką wolnością, w jaką wolność wierzymy”
153

. Zależność między wiarą, przyswojeniem i 

wolnością jest złożona i dynamiczna. Wybierać bowiem, „to przyswajać. […] przyswoić 

sobie siebie. Przyswoić to uczynić »moim«, uczynić »częścią siebie«. Wybieramy, aby 

przyswajać. Przyswojenie jest »aktem«, który pojawia się w porządku agatologicznym. 

Przyswojeniu podlega to, co dobre. Przyswajając sobie to, co dobre, tym samym przyswajam 

siebie dobru; przyswojenie jest relacją wzajemną”
154

. Tylko w tej perspektywie można 

mówić, że „wolność to niejako łaska wszystkich łask”
155

, dana człowiekowi darmo od Boga. 

W tym kontekście ujawnia się nowy aspekt wiary − jako zawierzenie, zaufanie Bogu-Dawcy- 

Darczyńcy
156

.  

Wolność jest właśnie owym darem od Boga, darem złożonym w sercu. Dar ten ma 

swoją moc działania i promieniowania. Niewłaściwie pojęta wolność prowadzi do 

zniewolenia człowieka
157

. Dlatego biskup Płoski zachęca, aby wymagać  od siebie i otaczać 

się ludźmi wymagającymi!
158

  

Poczucie zniewolenia wewnętrznego wiąże się w sposób bardzo wyraźny ze 

świadomością niemocy wobec własnych słabości. Człowiek czuje się niekiedy niejako 

zdeterminowany swoją sferą zmysłowo-popędową. Jest to świadomość pewnego osaczenia, 

omotania siecią własnej słabości. To wszystko przynosi jednocześnie poczucie rozdarcia 

wewnętrznego. Z jednej strony człowiek przeżywa bunt wobec degradacji godności ludzkiej, 

a z drugiej - opętany swymi słabościami wywołanymi przez wykorzystującymi przesrzeń 

własnej wolności. Brak pełnej prawdy o swoim stanie wewnętrznym uniemożliwia 

przezwyciężenie tego stanu zniewolenia, a więc uniemożliwia wyzwolenie. Wydaje się przy 

tym, że niektórzy ludzie w takiej sytuacji uciekają od wolności, nie chcą osiągnąć 
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wewnętrznego wyzwolenia, uchylając się w ten sposób od odpowiedzialności za własne 

życie. Poddając się "biegowi życia" i zewnętrznym naciskom, łatwo usprawiedliwiają się tym, 

że nic od nich nie zależy, że nie mają wpływu na kształt swojego życia, a tym mniej życia 

społecznego
159

. 

Pragnienie wolności nieograniczonej może prowadzić człowieka do tego, że stanie się 

niewolnikiem własnych aspiracji. Przypisując najwyższą wartość wolności, człowiek 

utrzymuje, że może czynić wszystko, co mu się podoba. W ten sposób staje się niewolnikiem 

własnych namiętności i przyczynia się do zniewolenia innych. Takie pragnienie związane jest 

zazwyczaj z chęcią samopotwierdzenia siebie, z wizją samorealizacji, w której wszyscy i 

wszystko podporządkowane jest temu egoistycznie ujmowanemu celowi
160

.  

Prawdą jest - co można łatwo rozpoznać – że współczesna cywilizacja dostarczyła 

nowych środków oraz nowych przestrzeni dla ludzkiej wolności, z czego może skorzystać 

wiele jednostek. Jednak w tym samym czasie wzrosła liczba i siła łańcuchów, które 

powstrzymują osobę przed zrobieniem użytku z własnej wolności. Podczas ostatnich dwu 

stuleci, filozoficzne zagadnienie wolności nie poczyniło żadnego postępu, a jego rozwiązania 

nie osiągnęły większej jasności. Zagadnienie wolności jest ściśle związane z zagadnieniem 

człowieka, gdyż - jak wiemy - wolność jest istotną i pierwotną własnością ludzkiej natury
161

. 

Zatem wychować człowieka do czynienia dobrego użytku z wolności to najlepszy sposób 

uczynienia z niego dobrego człowieka, dobrego podobieństwa archegetes anthropos oraz 

wspomożenia go w osiąganiu dobra ostatecznego w jego życiu
162

.  

Pamiętajmy, mówi ks. biskup Płoski,  […] że sprawa Polski nie kończy się na zdobyciu 

wolności. Powinniśmy myśleć o wychowaniu młodego pokolenia i o tym jaka będzie Polska i 

jakich synów i córki wychowają nasze rodziny. Miejmy odwagę powiedzieć, że nie wszyscy, 

którzy Polskę mają na ustach, dobrze jej służą. Wolność nie polega na wtórowaniu bezmyślnej 

często większości, natomiast wymaga, gdy zajdzie potrzeba, także sprzeciwu, dania 

świadectwa, bez względu na cenę. O takich bohaterach pisał Juliusz Słowacki, podkreślając, 

że: „Ziarnem Polski być jeden prosty człowiek może, jak w ziarnku życia - żyje całe przyszłe 

zboże”
163

.  

 

 

AKSJOLOGICZNY WYMIAR MIŁOŚCI 

W UJĘCIU KS. BISKUPA T. PŁOSKIEGO 

 

 

 

Miłość jest wyrażeniem wieloznacznym, używanym dla określenia stanów 

psychicznych, postaw i relacji ludzkich. Istnieje wyłącznie w świecie osób, istot rozumnych i 

wolnych, zdolnych do przekraczania własnych granic, porozumiewania się i jednoczenia 
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między sobą. Wielość jej rodzajów, form i stopni rozwoju oddają między innymi liczne 

terminy, zwłaszcza greckie i łacińskie oraz ujęcia filozoficzne i wyrazy bliskoznaczne: 

czułości, przywiązaniu, żądzy, łagodności, subtelności, radosnego przeżywania ducha 

ludzkiego, uniesienia, tkliwości, bezinteresowności, poświęcenia, odpowiedzialności, 

cierpliwości, pokoju
164

.   

Miłość wyrażona przez greckie słowo agapé to - przestrzenie wzajemności, 

współodniesień i rozmaitych korelacji – znamionuje jednak najpierw jakąś pierwotność 

otwartości, a także określonego sposobu bycia jako gotowości uczestnictwa i wejścia w to, co 

nieznane. Miłość  to ukochanie duszy i ciała osoby ukochanej. Kocha jednak nie sama dusza, 

ani nie samo ciało: kocha, człowiek, osoba, która kocha jako stworzenie jednostkowe, złożone 

z ciała i duszy. Jedynie wówczas, kiedy obydwa wymiary stapiają się naprawdę w jedną 

całość, człowiek staje się w pełni sobą. Tylko w ten sposób miłość może dojrzewać, osiągając 

swoją prawdziwą wielkość
165

.  

Eros i agape — miłość wstępująca i miłość zstępująca — nie dają się nigdy całkowicie 

oddzielić jedna od drugiej. Im bardziej obydwie, niewątpliwie w różnych wymiarach, 

znajdują właściwą jedność w jedynej rzeczywistości miłości, tym bardziej spełnia się 

prawdziwa natura miłości w ogóle
166

. Miłość jest zawsze jakoś bezbronna, bowiem jest 

całkowitym otwarciem na drugiego. Otwartość ta może z jednej strony zawstydzać, ale z 

drugiej strony może być nadużyta. Dlatego tak ogromną rolę w miłości spełnia 

odpowiedzialność, która tworzy paradygmat aksjologiczny wyrażający: ufność, stałość i 

wierność, poświęcenie, odpowiedzialność
167

.  

Rozumienie miłości wiąże się ściśle z rozumieniem człowieka, a koncepcje miłości są 

uwarunkowane określoną filozoficzną antropologią. Miłość przenika różnorodne obszary 

życia ludzkiego, dlatego refleksja nad nią jest podejmowana w wielu dziedzinach nauki, 

zwłaszcza w psychologii, pedagogice, socjologii, filozofii (antropologii i etyce) oraz teologii. 

Zasadnicza trudność w badaniu fenomenu miłości wiąże się z faktem, iż nie jest ona 

bezpośrednio uchwytna poznawczo, a niejednokrotnie redukuje się ją do wąskiej sfery 

przeżyć lub stanów emocjonalnych
168

.  

Już samo bogactwo naszkicowanej terminologii dla wyrażenia różnych rodzajów 

miłości świadczy o poszukiwaniu adekwatnych, często wysublimowanych określeń dla 

precyzyjnego oznaczenia jej sensu i podkreślenia jej znaczenia.  Oznacza to, że „prawdziwa 

miłość nie jest tylko uczuciem, do jakiej sprowadzają współcześni ludzie,  ale pewnego 

rodzaju postawą czy cechą charakteru, opartą głównie o rozum i wolną wolę. Prawdziwa 

miłość jest też zawsze bezinteresowna[…]”
169

.  

 Perspektywę miłości, ks. biskup Płoski przyjął za Maxem Schelerem. Stanowi ona 

proces, który się nie kończy, lecz trwa. […] „Dla każdego człowieka miłość jest jedyną 

drogą, która prowadzi do życia i szczęścia, mówi ks. biskup Płoski. Poza miłością znajdujemy 

jedynie śmierć i nieszczęście. W świecie ludzi istnieją zatem tylko dwie strony życia: ta, po 
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której kochamy i ta, po której umieramy. To właśnie miłość nadaje sens naszemu istnieniu 

oraz sprawia, że mamy siłę, by mądrze kierować tym wszystkim, co niezwykłego jest w 

człowieku: ciałem i seksualnością, myśleniem i wrażliwością emocjonalną, sumieniem i 

bogactwem duchowym, wolnością i ideałami, zdolnością spotykania się z samym sobą, z 

drugim człowiekiem i z Bogiem”
170

.  

Miłość jest ze swej istoty dynamiczna, „twórcza”, jest czymś, dzięki czemu człowiek 

staje się i wzrasta. Jest też pragnieniem doskonałości. […] Jeśli człowiek kocha jakąś rzecz, 

jakąś wartość[…], jeśli miłuje człowieka jak przyjaciela albo jak cokolwiek, to zawsze 

oznacza to, iż w swym centrum osobowym wychodzi z siebie jako jedności cielesnej oraz że 

poprzez jego działanie przyczynia się […] do osiągnięcia szczególnej doskonałości”
171

.   

 „Miłość przeżywamy ją jako potencję” i jako pęd ku nieskończonemu dobru, którego 

źródłem i nosicielem jest Bóg. Miłość jest też „przeznaczeniem serca”, które  uzyskuje rangę 

władzy poznawczej, równie istotnej i obiektywnej jak rozum. Scheler podąża za Pascalem w 

kwestii serca i sądzi, że tak jak istnieje swoisty ordo amoris, tak istnieje pewna logique du 

coeur, która nie ma nic wspólnego z domniemywaniem, „siedliskiem mętnych stanów”, ale 

jest to ogół wyraźnie ukierunkowanych aktów, funkcji, które wykazują ścisłą, niezależną od 

psychologicznej organizacji człowieka, samodzielną prawidłowość, zachodzącą precyzyjnie i 

dokładnie
172

. 

W dalszej części swoich kazań, biskup Płoski dokonuje analizy miłości mówiąc o niej. 

Prawdziwa miłość jest bezinteresowna, nie szuka własnej korzyści, ale korzyści osoby 

kochanej – przyjaciela: „Prawdziwy przyjaciel nie może mieć dla swojego przyjaciela dwu 

twarzy: przyjaźń, jeżeli ma być szczera i wierna, wymaga wyrzeczeń, prawości, wzajemnej 

przysługi, usług szlachetnych i godziwych. Od przyjaciela oczekuje się wzajemności w 

klimacie zaufania, który powstaje wraz z prawdziwą przyjaźnią”
173

.  

Ciąg kompilacji intelektualnej dotyczącej miłości w ujęciu ks. biskupa Płoskiego, 

można przedstawić następująco: najczęściej wydaje się nam, że kochać to przede wszystkim 

dawać. Dawać to znaczy troszczyć się o kogoś, martwić się,  Tymczasem kochać - to nie 

tylko dawać, ale i przyjmować. Są dwa podobne słowa: przyjmować i brać. Niby podobne, a 

różne. Ten, który bierze, wybiera to, co mu się podoba. Brać – to wybierać, co nam się 

podoba, nawet siłą. Ten, który wybiera, zaspokaja miłość własną, wybiera to, co mu dogadza, 

czego oczekuje. Branie jest dalekie od miłości prawdziwej. Komuś może się wydawać, że 

kochać to tylko przyjmować: pozwolić sobie kochać i pozwolić siebie obdarować. W takim 

przyjmowaniu kryje się kolejne zagrożenie: kocham siebie. Ale kochać to nie tylko dawać, 

nigdy nie wybierać na siłę – także umieć przyjmować
174

.  
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Wydaje się, że przyjmować jest bardzo łatwo. Tymczasem przyjmowanie jest bardzo 

trudne. Biskup Płoski uważa, że  przyjmować to przylgnąć do wad drugiego człowieka, by go 

cierpliwością zmienić. Tylko ci się ranią, którzy najbardziej się kochają. Wobec obcych 

jesteśmy grzeczni, uczynni, wyrozumiali. Dlaczego się ranimy? Bo nie umiemy się kochać i 

nie sprawdzamy siebie. Kochać to wyjść poza siebie, dawać i przyjmować wszystko w imię 

miłości dla tego, kogo się kocha. W Miłości trzeba być wyrozumiałym, trzeba umieć 

przeczekać. [...] Miłość jest stałym wybieraniem. Miłość jest tak wielka, że aż Bóg o nią prosi. 

Bóg stale zaprasza do miłości- mówi ks. Płoski
175

. 

Zdaniem ks. biskupa Tadeusza Płoskiego, nie ma wielu miłości. Istnieje tylko jedna – 

ta, która wypływa z Boga. Ta jedna miłość nieustannie ogarnia wszystkich ludzi i cały 

wszechświat. Ale ta jedna miłość ma różne oblicza. Ich znajomość sprawia, że w każdej 

sytuacji można kochać siebie i bliźniego, a tym samym kochać Boga
176

. I w tym kontekście 

ks. biskup Płoski mówi o miłości, że jest tajemnicą, której nigdy w zupełności nie 

zrozumiemy. Jednak zauważa, że miłość jest w człowieku od momentu poczęcia
177

.    

Prawdziwa miłość nie ma swego kresu, ale i bezkres. Gdyby miłość miała kres, byłaby 

jakoś określona, z góry ustalona, stawałaby się atrapą samej siebie. Dlatego wydaje się, że 

nawet próg śmierci nie niweczy rozpoczętej historii miłości, jedynie w inny sposób 

transponuje ją w nową obecność. Paradoksalnie: „Gdyby nie miłość, śmierć byłaby nam może 

bardziej obojętna (...). Natomiast miłość nie odkryłaby siebie samej, gdyby nie śmierć (...)”
178

. 

Dlatego ks. Płoski powie: „Miłość jest wręcz nieobliczalna!
179 

Oznacza, to, że  miłość   

wytycza drogę osiągnięcia właściwej, dla danej rzeczy doskonałości pod względem 

realizowanych wartości. Tą wartością jest zapomnienie o sobie powie ks. Płoski, „zapomnij, 

że jesteś gdy mówisz, że kochasz”
180

. Kochać to wyjść poza siebie, dawać i przyjmować 

wszystko w imię Miłości dla tego, kogo się kocha. Miłość utożsamiamy często tylko z 

uczuciem. Tymczasem co innego jest kogoś lubić, czyli darzyć uczuciem i doznawać w ten 

sposób przyjemności; a co innego jest kochać, czyli chcieć czyjegoś dobra, ale ze względu na 

niego, a nie na swoją przyjemność. A to już wymaga decyzji, silnej woli, wytrwałości i 

konsekwencji. I właśnie dlatego Bóg mówi: będziesz miłował! Bez względu na okoliczności, 

samopoczucie, ochotę i cenę – kochaj! Bo możesz kochać, jeśli tylko chcesz kochać. Miłość 

jest bowiem także aktem woli. Bez tego byłaby niemożliwa i wszelkie ludzkie odniesienia, a 

przede wszystkim małżeństwo i rodzicielstwo byłyby niemożliwe. W Miłości trzeba być 

wyrozumiałym, trzeba umieć przeczekać. Kochać to przyjmować wady drugiego człowieka, by 

go cierpliwością zmienić. Przyjmować tak zwany trudny charakter, awantury. „Kochać, czego 

znieść nie sposób” (z wiersza „Po obu stronach”). […] Wydaje się, że przyjmować jest bardzo 

łatwo. Tymczasem przyjmowanie jest bardzo trudne. Przyjmować to zgadzać się na to, co nam 

dają, bez względu na to, czy nam się to podoba czy nie. Nie myśleć o sobie, ale o tym, kto 
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daje, by go nie urazić, choć wręcza nam niezręczny prezent. Właśnie dlatego u źródeł 

wszystkich zasad postępowania Bóg postawił miłość”
181

.  

Dążymy do Bożej miłości, która jest bez granic, to znaczy do miłości, która może 

objąć wszystkich razem i każdego osobno. Tej prawdy można się nauczyć i wygłaszać ją z 

przekonaniem intelektualnym. Jednak prawda o miłości Boga nie przemienia człowieka, jeśli 

jest tylko wiedzą. Dążymy zatem do tego, aby bezgraniczną miłość Boga poznać nie przez 

wiedzę, ale przez doświadczenie. To jest właśnie miłość bliźniego, o której mówi nam 

Chrystus. Przyzwyczailiśmy się do tego, że od Pana Jezusa słyszymy o miłości, ale Jego 

żądania są godne ekstrawagancji samego Boga. Jezus mówi nam bowiem o miłości bardzo 

trudnej: nawet nieprzyjaciół. I według tej miary, będzie nam odmierzone. Wystarczy przez 

chwilę uczciwie pomyśleć, jak traktujemy na co dzień różnych ludzi, którzy wchodzą w strefę 

naszych interesów, aby poczuć dreszcz emocji, jaki czeka nas na sądzie, jeśli nie zmienimy 

naszego postępowania. Jeśli Bóg nas tak potraktuje, jak my naszych bliźnich: „miarą dobrą, 

natłoczoną i utrzęsioną” 
182

. 

Miłość – zdaniem biskupa Płoskiego - jest nam tak samo potrzebna do życia, jak 

pokarm czy tlen. Jednak każdy z nas doświadcza, że nawet najbliższe nam osoby czasami nie 

potrafią nas zrozumieć i kochać. Innym znowu razem my sami zadajemy ból tym, których 

szczerze chcemy kochać. W takich chwilach pojawia się zwątpienie, czy miłość istnieje i czy 

na niej można zbudować ludzkie życie?
183

. 

Ale ks. Płoski nie pozostawia Czytelnika bez odpowiedzi, twierdząc, że […] Miłość 

jest zdeponowana przez Boga w sumieniu każdego człowieka
184

.  Dlatego Bóg kocha 

wszystkich ludzi, ale kocha też każdego z nas oddzielnie i w taki sposób, jak każdy z nas 

potrzebuje być kochanym bo miłość jest istotą Boga, Jego dopełnieniem i wypełnieniem. Dla 

człowieka  jest największa, nie ze względu na pożytek i przyjemność, lecz ze względu na swą 

trudność. Miłość jest największa, bo jest trudna. Stawia wymagania, nie zadowala się 

powierzchowną bylejakością. Jest najpiękniejsza, gdyż ma wymiar Krzyża. Wtedy, gdy nie 

daje oparcia, a oparcia żąda, wtedy, gdy czas spędzony razem jest czasem niewdzięczności i 

odrzucenia, wtedy gdy łapczywie zabiera wszystko, nie dając nic w zamian. Jak łatwo o tym 

zapominamy. Jest ofiarowywaniem siebie, bez liczenia się z pożytkiem i przyjemnością. 

Dlatego, gdy staje się trudna, wielu z niej rezygnuje. Właśnie wtedy, gdy można poświęcić się 

jej całym sercem. Właśnie wtedy, gdy można ją uczynić prawdziwie ewangeliczną
185

. 

Miłości nie zdobywamy, lecz miłością się stajemy. Mądrość chrześcijańska uczy, że 

miłości Bożej nie można w żaden sposób zdobyć, ale można ją otrzymać. Miłość wymaga 
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zatem od człowieka pokory, bo wymaga uznania prawdy, że nie może on sam siebie 

uszczęśliwić miłością, ale że miłość otrzymuje w darze
186

. 

Miłość zatem jet zdolnością  partycypacji w drugim na zasadzie wzajemności 

intelektualnej emocjonalnej woluntywnej i aksjologicznej. Jest to poznawanie i odkrywanie 

siebie, współbyciem „my”, komunią osób. Miłość używa woli do zaafirmowania obiektu 

kochania, bowiem miłość właśnie chce: uznania, potwierdzania, wyrażania, działania, 

pochwały, sławienia, wielbienia, aprobaty, manifestacji, przemiany
187

.   

Można więc sądzić, że miłość jest najważniejsza, niezniszczalna, niepokonana i 

trudna. Z punktu widzenia antropologicznego-egzystencjalnego, miłość to część życia, która 

uczy nas zrozumienia i cierpliwości, pojednania i poświęcenia dla drugiego człowieka
188

. 

„Miłość jest ruchem, w którym każdy konkretny indywidualny przedmiot noszący wartości 

dochodzi do możliwych dla siebie i zgodnie z jego idealnym przeznaczeniem najwyższych 

wartości; albo w którym osiąga on swoją idealną istotę wziętą w aspekcie wartości, która jest 

dla niego swoista”
189

.  

Gdzie przychodzi miłość, rośnie dobro. Kochamy tak, jak dobrzy jesteśmy we 

własnym sercu. Możemy więc stwierdzić, że miłość pełni funkcje twórczo-aktywizującą. 

Miłość jest relacją interpersonalną związku osób. Jest ona praaktem wszelkiego chcenia, 

znajduje się u podstaw aktywności woli i uczuć w której człowiek ofiarowuje samego siebie i 

świat własnych wartości. Głębia miłości wskazuje na dojrzałą osobowość człowieka. Miłość 

inspiruje wszelkie decyzje człowieka, aktywizuje i kierunkuje go w świecie naturalnym i 

nadprzyrodzonym. 

 Człowiek jest „potwierdzony” w swym istnieniu przez fakt miłości. Rozwija się tak 

fizycznie jak i duchowo tylko w klimacie życzliwość, akceptacji,  przyjaźni, miłości. Jest to 

zrozumiałe ponieważ miłość uwidacznia nam, iż nie jesteśmy sami w świecie i możemy 

liczyć na solidarną pomoc ludzi. Ich przychylność uszczęśliwia i kształtuje nas wewnętrznie. 

Prawdziwa miłość daje szczęście i wewnętrzny pokój wskazując na sens życia i 

wieloaspektowe bytowanie człowieka
190

.  

Biskup Płoski scala miłość przede wszystkim wiarą, wolnością i wynikającą z niej 

twórczością człowieka. Ona sprawia, że człowiek może siebie samego wciąż przekraczać 

zwłaszcza w sytuacji szczególnej próby, jaką niesie ze sobą życie. Dlatego miłość wymaga 

wierności wszystkim ideałom
191

.  
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Ordynariusz Polowy nie oponował przeciwko współczesnym teoriom, iż człowiek nie 

jest zdolny do trwałych uczuć i wiernej miłości. Twierdzi się dziś niejednokrotnie, że 

człowiek jest panem teraźniejszości i  przyszłości. U Gabriele Marcela takie   przekonanie 

podważa trwałość życia zmysłowo-duchowego człowieka, łącznie z możliwością decyzji 

dotyczącej całości życia ludzkiego. Posiłkując się poglądami Schellera możemy uważać że 

biskup Płoski przyjmował miłość jako otwarcie się człowieka   na wartości. Istnieje moment, 

w którym miłość „doprowadza do wyłonienia się w przedmiocie wyższej wartości, jak gdyby 

ona wytryskiwała ‹‹sama›› z kochanego przedmiotu (…)”
192

. Miłość, zdaniem ks. Płoskiego 

„otwiera człowieka zarówno na zalety, jak i wady kochanego człowieka. Kocha pomimo 

dostrzeżenia braków. Wtedy też miłość staje się dojrzała, nie ulegająca płytkim 

rozczarowaniom
”193

. 

Istnieją trzy formy miłości ściśle powiązane z określonymi wartościami: miłość 

witalna lub namiętna, której odpowiadają wartości „tego, co szlachetne” lub „tego, co 

niezdatne”. Miłość psychiczna odnosząca się do wartości tego, co piękne, i miłość duchowa 

związana z wartościami „tego, co święte” lub „tego, co nie święte” 
194

.  Trzy formy miłości 

mogą zarówno przenikać się wzajemnie i współdziałać w konkretnym podmiocie, jak i w 

pewien sposób rozszczepiać. Innymi słowy, można kochać drugiego ową „potrójną miłością” 

(namiętnie, psychicznie i duchowo), ale można też kochać kogoś głęboko jedynie w aspekcie 

duchowym, bez elementu namiętności. Istnieją też sposoby kochania jedynie namiętnego, bez 

duchowej i psychicznej afirmacji. Są takie jednostki, jak podkreśla Scheler, które 

jednocześnie kochają i zarazem nienawidzą psychicznej istoty drugiego – są „naturami 

dysharmonijnymi”, są wewnętrznie podzielone
195

.  

Miłość do drugiego człowieka, nawet jeśli jest bardzo trudna, jest jednak dla nas 

konkretną drogą świętości. Prosta zasada dobrego życia: „Jak chcecie, żeby ludzie wam 

czynili, podobnie i wy im czyńcie” - jest tylko pierwszym etapem w rozwoju duchowym 

miłości. Ale to jednak nie wystarczy. Chrystus od swoich uczniów domaga się czegoś więcej. 

Na fundamencie ludzkiej, naturalnej doskonałości pragnie wskazać drogę jeszcze 

doskonalszą: drogę przebaczenia, wspaniałomyślności i miłości - nawet nieprzyjaciół. 

Dopiero wtedy mamy prawo mienić się uczniami Jezusa, a nie tylko Jego sympatykami
196

. 
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Toruń 2010, s. 202-205.   
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Dlatego lepiej jest mieć świadomość życia przepełnionego miłością niż nienawiścią. 

Życia, które składa się z dobrych wyborów, a nie czynów niepozwalających uczciwie spojrzeć 

w lustro. Życia przepojonego dobrymi relacjami z ludźmi, a nie znajomościami, które 

wywołują pustkę w życiu. Miłość, jaką dzielę ze spotkanymi w moim życiu ludźmi poprzez 

dobre czyny, jest miarą mojej wieczności. „odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy 

mierzycie” 
197

.  

Papież Jan Paweł II, przekonuje nas, że ponad skomplikowanymi detalami życia ma 

być nasza wola czynienia dobra i bycia uczciwym człowiekiem. Pomaga nam w tym 

nadprzyrodzona zdolność zwana wiarą. Zgodnie ze starą zasadą: jak nie wiesz jak się 

zachować, zachowaj się przyzwoicie-mówi ks. biskup Tadeusz
198

.  

Przy uważnej refleksji o miłości, wgłębieniu się w jej naturę i sens, odczuwamy rodzaj 

bezradności wobec jej własnego logosu oraz trwogi wobec jej wielkości. Próbując objąć 

myślą miłość, natrafiamy na jej niedomykalność i nieskończoność. Trwanie, będące istotnym 

wymiarem miłości, ukazuje jej procesualność, a zarazem w tej procesualności odsyła w 

kierunku tego, co wieczne, nieograniczone, niedefinitywne. Miłość jest tym co największe i 

najcenniejsze w człowieku, ona pozwala nam dokonywać rzeczy na pozór niemożliwych, 

pozwala przerastać samego siebie.  

Jak mówił Gabriel Marcel „ukochać jakąś istotę, to powiedzieć: ty nie umrzesz”
199

. 

Dlatego wydaje się, że nawet próg śmierci nie niweczy rozpoczętej historii miłości, jedynie w 

inny sposób transponuje ją w nową obecność. Paradoksalnie: „Gdyby nie miłość, śmierć 

byłaby nam może bardziej obojętna [...]. Natomiast miłość nie odkryłaby siebie samej, gdyby 

nie śmierć [...]”
200

.Ona sprawia, że człowiek może siebie samego wciąż przekraczać 

zwłaszcza w sytuacji szczególnej próby, jaką niesie ze sobą życie. W jego kazaniach można 

przeczytać:  „Trzeba samego siebie dać, jak bukiet polnych kwiatów”. Oddawanie 

realizowane jest w rytmach codzienności, w aprobatach i żalach, w polifonii działania, 

niczego nie zachowując dla siebie; to życie w świadomości, że w stosunku do drugiego stale 

tonę w długach. To nieustanna troska o „być”. Czasami tak wiele jest wszystkiego, że nasze 

„nic” jest całkiem nieźle zasłonięte. Dar z siebie potrafi „roztańczyć w sobie, w nas, cały 

świat”
201

. 

Ks. biskup Płoski widzi jednak zagrożenia dla dzisiejszej miłości naszej cywilizacji, 

która przezwyciężyła wiele wcześniejszych zagrożeń i chorób, grozi dziś jakiś społeczny 

wariant choroby tzw. „wypalonych ludzi”
202

.  

Wypaleni ludzie nie dostrzegają sensu swoich wysiłków, nie reagują na ideały, nie 

rozpoznają tych wartości, które przez stulecia kształtowały duchowe oblicze Europy.  

Możemy więc pokusić się o stwierdzenie, że współczesny człowiek buduje aksjologiczny 

szkic osoby w który preferuje samolubną miłość, szukanie własnego szczęścia nawet kosztem 
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innych, egoizm, pragnienie sławy, bogactwa, egoistycznej hierarchii wartości. W tej 

perspektywie rodzi się  pycha, agresywność, niecierpliwość, złośliwość, zarozumiałość,  

fałszywie pojęta  duma, zazdrość, pochlebstwo, pragnienie wyróżnienia w życiu, 

podporządkowania sobie innych, szukanie powodzenia w życiu społecznym, zajęcia 

naczelnego: pierwszego miejsca  wśród tych z którymi żyjemy. Uważamy siebie za mądrych, 

inteligentnych, głębokich duchowo, mężnych, prawych, uczciwych, dobrych, 

odpowiedzialnych, troskliwych, sprawiedliwych. A w rzeczywistości nie ma w nas ani 

prawdy, ani miłości. Funkcjonuje w nas natomiast słabość, pycha, zawziętość, złość, 

złośliwość, mściwość, chciwość, niewierność, niewdzięczność, niesprawiedliwość, kłamstwo, 

oszustwo, chwiejność moralna. Jeśli szkicując obraz współczesnego człowieka weźmiemy 

pod uwagę zachowania oparte pod wpływem alkoholu, narkotyków, pornografii to obraz ten 

staje się katastroficzny. Życie, pozbawione  wartości prowadzi do poziomu biologicznej 

wegetacji, do zwierzęcych instynktów. Dlatego bierność, zniechęcenie, pesymizm i apatia 

pojawiają się jako cechy charakterystyczne psychiki „młodych starców”, którzy nie chcą 

wyjść poza posępny świat swych życiowych rozczarowań
203

. 

Dlatego we współczesnym świecie istnieją  karykatury tej miłości - jej gruntowne 

przekłamania. Jedną z nich jest resentyment, mówi ks. biskup Płoski, zapożyczone pojęcie z 

filozofii Maxa Schelera. Resentyment to zafałszowanie wartości: pod jego wpływem zaczyna 

się chwalić to, co nie ma wartości, a potępiać to, co jest czymś cennym. Na przykład potępia 

się bogactwo, a wynosi ubóstwo, chwali się chorobę i krzywo patrzy na zdrowego. Przyczyną 

tak rozumianego resentymentu jest zazdrość. Jeśli czegoś nie można zdobyć i mieć, zaczyna 

się to poniżać, uznawać za niewartościowe, choć wcześniej się tego pragnęło
204

.  

Resentyment wynika z fałszywie pojętej dumy. Prawdziwa duma odnosi się do 

dostrzegania i szanowania siebie i tego co możesz zrobić, bez jakiegokolwiek cudzego 

potwierdzenia lub zgody. Fałszywa duma to twierdzenie że jesteś kimś więcej niż wierzysz że 

jesteś, i że wiesz więcej niż myślisz że wiesz. Ten rodzaj dumy prawie zawsze wymaga 

cudzego potwierdzenia lub zgody, aby przesłonić wewnętrzne poczucie niedoskonałości.  

Aspektem fałszywej dumy jest arogancja. Ma ona miejsce wtedy, gdy udajesz że jesteś 

lepszy niż  inni w kwestii których nie da się poprzeć umiejętnościami. Jedna rzecz to bycie 

lepszym w konkretnej umiejętności od kogoś innego, druga to wymagać od innych uznania 

lub udawania – uznania, że coś z twojego poziomu umiejętności czyni cię lepszym 

człowiekiem. Duma, powiada Scheler, jest takim właśnie myślowym wysiłkiem ratowania 

poczucia wartości siebie samego. Dlatego wynosimy się nad innych, poniżamy ich we 

własnych oczach, wynajdujemy ich wady. Nie umiemy spojrzeć na siebie w sposób wolny: 

bez porównywania się z drugim człowiekiem. To, jak o sobie myślmy, w dużej mierze 

decyduje o tym, jak odnosimy się do innych ludzi. To stara prawda. Nie widząc wartości 

własnego życia, poniżać będziemy także wartość życia innych ludzi. I odwrotnie czując sens i 

piękno swojego losu ujrzymy sens i piękno bliźniego. Gdy wychowani jesteśmy tak, iż 

przeżywamy swoje życie jako pełne sensu i wartości ukierunkowane na prawdę
205

. 

Reasumując, z zarysowanej powyżej problematyki miłości można wysnuć jeden 
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podstawowy wniosek. Miłość nie jest tylko uczuciem, wzruszeniem, zapatrzeniem. Jest 

dojrzewaniem, troską i wzajemną za siebie odpowiedzialnością. Miłość to zaufanie, 

pragnienie dobra, szczerość, poświęcenie. Ludzie, którzy kochają, gotowi są do wielu 

poświęceń, by być z drugą osobą, sami giną w jej cieniu, nie patrzą na swoje dobro, ale na to, 

co najlepsze dla ukochanej osoby, dla przyjaciela. Przyjaźń, jeżeli ma być szczera i wierna, 

wymaga wyrzeczeń, prawości, wzajemnej przysługi, usług szlachetnych i godziwych. Od 

przyjaciela oczekuje się wzajemności w klimacie zaufania, który powstaje wraz z prawdziwą 

przyjaźnią. Miłość jest odwagą brania i dawania
206

. 

Antropologiczny sens miłości sprawia, że miłość podtrzymuje i zespala wszystkie 

nasze międzyludzkie interakcje, ale interesujące są wartości, które określają zdaniem biskupa 

Płoskiego pełnię aksjologiczną miłości przez: cierpliwość, łaskawość, życzliwość, 

bezinteresowność, szczerość, sprawiedliwość, umiejętność przepraszania, nie pamięta 

urazów, nie cieszenia  się z niesprawiedliwości, radość przeżywanej prawdy
207

.  

 

 

 

 

 

AKSJOLOGIA ROZWOJU CZŁOWIEKA 

 

 

Człowiek doświadcza w każdej niemal sytuacji życiowej wielu rozmaitych wartości. 

Wartości stają wobec nas jako coś niezależnego od naszego intelektu. Doświadczajć wartości 

człowiek przez swoją podmiotowość porządkuje przyjętą przez siebie hierarchię wartości, 

które wpływają na czyny ludzkie ich zamiary i ustalają sobie właściwy porządek 

aksjologiczny wśród wydarzeń,  których sprawcą jest człowiek.  

Całe dążenie człowieka do wartości, cały trud urzeczywistniania wartości w świecie 

realnym i w sobie, całe poszukiwanie „ethosu”, jest przepojone doświadczeniem 

intelektualnym. Intelekt jest najwłaściwszą dla nas perspektywą odkrywania  i przekształcania 

świata w wymiarze aksjologicznym. To rozum kieruje człowieka w stronę wartości  

odsłaniając przed człowiekiem jakieś obszary świata i człowieka. Stan porozumienia 

pomiędzy ludźmi możliwy jest ze względu na wspólnie uznawane wartości. Odwoływanie się 

do historycznego europejskiego dziedzictwa i jego chrześcijańskich korzeni, nie zawsze 

okazuje się czytelne we współczesnej zsekularyzowanej i coraz bardziej wielokulturowej 

Europie. Dlatego tym uważniej poszukiwać należy odpowiednich rozwiązań aksjologicznych 

budujących środowisko człowieka.  

Tą tezę postuluje ks. biskup T. Płoski przyjmując dezyderat aksjologiczny za 

najbardziej wymowny aspekt egzystencji człowieka. W jego rozumieniu pytania o wartości, o 
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ich niekwestionowalną pozycję w kulturze wychowawczej, obejmują pytanie o świętość życia 

przez upodabnianie  się do Chrystusa. Określenie natury i funkcji świętości w wychowaniu 

nie jest bowiem możliwe bez wiedzy z zakresu antropologii, metafizyki, a przede wszystkim 

aksjologii. Aksjologia kontekście ludzkich wyborów, ludzkiego poznania, dziedzin kultury 

służy wszechstronnemu i pogłębionemu myśleniu o współczesnych problemach w 

kształtowaniu człowieka.  

Poznanie aksjologiczne podpowiada najbardziej powszechne i podstawowe prawdy o 

ludzkim istnieniu, dlatego i dziś demonstruje swoją „użyteczność” wobec horyzontalnej 

dialogiczności różnych kultur.  

 

1.1. Pokój wewnętrzny 

Pokój wewnętrzny wyraża się w radości człowieka. Widząc radość tego spotkania 

trzeba się zapytać o nasze codzienne spotkania z naszymi bliskimi. Kontynuacją tego sposobu 

rozumowania jest stwierdzenie przez księdza biskupa, że fundamentem radości w życiu 

wewnętrznym nie jest ani to, co robimy, ani to, co nam oferują inni, lecz jest nim osoba 

Jezusa. Dlatego ks. biskup uważa, że trzeba szanować ducha radości, bo jest on harmonią 

natury. Dla ciała radość jest podstawowym składnikiem dobrego samopoczucia i ułatwia 

każde działanie, czyniąc wszystko gotowym do niego. Radość jest odblaskiem duszy, która 

odczuwa, że Bóg jest blisko
208

.  Obserwując dzisiejszy świat, zauważa się, że jest on pełen 

niezadowolenia, zgorzknienia i wręcz pogańskiego lęku przed życiem, uwaza ks. biskup 

Płoski
209

.  

Aby oddać psychologiczny opis pokoju wewnętrznego, ks Płoski powołał się na 

Namiestnika Chrystusowego, Jana XXIII, i powidział jego słowami:[…] Nie będzie pokoju na 

świecie, jeżeli wpierw nie będzie go w ludzkich sercach. Jan XXIII w encyklice Pacem in 

terris nauczał: „Nie będzie pokoju w powszechnej społeczności ludzkiej, jeśli nie zakorzeni 

się on głęboko w sercu każdego człowieka, to znaczy, jeśli każdy nie zechce we własnym 

wnętrzu porządku nakazywanego przez Boga. Dlatego św. Augustyn zwraca się do człowieka 

z następującym pytaniem: «”Czy duch twój chce być zdolny do przezwyciężenia twych 

pożądliwości? Niech się podda temu, który go przewyższa, a zwycięży to, co jest poniżej 

niego. Wtedy nastąpi w tobie pokój: prawdziwy, niezawodny i pełen łaski. Jaki jest porządek 

tego pokoju? Bóg włada duchem, a duch ciałem - trudno o lepszy porządek»”
210

 . 

Parafrazując powyższy teks możemy za biskupem Płoskim powiedzieć, że każdy kto 

pragnie rzeczywiście pokoju, powinien wyrzec się wszelkiej chciwości i wszelkiej ambicji. 

Powinien być przygotowany na znoszenie wielu rzeczy, tak jak Chrystus zniósł wiele w 

swoim ubóstwie i pokorze. Ten, kto jest jeszcze opanowany przez egoizm grzechu, musi 

cierpieć i zachować cierpliwość. Nieść z Chrystusem i na wzór Chrystusa, dzień po dniu, 

krzyż. To nieustanne wyrzeczenie jest uciążliwe - znamy to wszyscy. Nasze „ja” sprzeciwia 

się Bogu, nie chce ubóstwa i pogardza pokorą. Niezgoda tkwi w nas. Nie żyjemy już w 
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pokoju z Bogiem, a pokój z ludźmi jest zniweczony. Pokój człowieka wynika z 

przypodobamnia się Bogu. Pierwszym warunkiem podobania się Bogu jest pokora, która 

ozdabia nasze czyny i sprawia, że stają się one czymś miłym dla Boga. Pokora to czucie się 

małym po to, by otworzyć się na wielkość Boga, to widzenie siebie w prawdzie, takim, jakim 

się jest w istocie
211

. 

            Chrześcijaństwo jest rewolucją miłości; rewolucją, która detronizuje nasze „ja”; 

rewolucją, która pokonuje zgubnego ducha tego świata; wreszcie jest rewolucją, której celem 

jest Królestwo Boże - tylko wtedy, gdy człowiek jest zdecydowany w służbie na rzecz pokoju 

pójść we wszystkim śladami Chrystusa. Wówczas Jego Królestwo będzie się rozwijać
212

. 

Bardzo interesujący jest wywód w którym ks. biskup Płoski stwierdza, że często 

wydaje się nam, że Bóg oczekuje od nas jakiejś nieskazitelności, doskonałości, wielu zasług, 

którymi moglibyśmy Mu zaimponować. Tymczasem Bogu bardziej imponuje nasza pokora i 

uniżenie, nawet świadomość własnej grzeszności, aniżeli dumne przekonanie o swej 

domniemanej idealności i zasługach.[…] Świętość jest najpierw darem Bożym, dopiero 

później wynikiem naszych starań. I to, co pochodzi od Boga, jest o wiele ważniejsze od tego, 

co my osiągamy swoim wysiłkiem. Świat i nasze doświadczenia życiowe uczą nas inaczej: 

jesteśmy wychowywani w kulcie dla własnych sukcesów i osobistych osiągnięć, uważamy 

więc, że człowiek powinien do wszystkiego dochodzić sam i osiągać wszystko własnym 

wysiłkiem. Może dlatego tyle w nas pychy, indywidualizmu, samowoli, a z drugiej strony 

niepokoju, nerwowości i kompleksów, gdy w życiu się nam nie wiedzie i tych sukcesów 

brakuje
213

.  

W innym swoim kazaniu ks. biskup Płoski, opisywał własną, subiektywną wizję drogi 

pokoju w życiu wewnętrznym. Mówił wtedy: Warto zdać sobie sprawę, że nasza reakcja na 

nieprzyjemności zależy całkowicie od nas samych. Tłumaczenie, że “to przecież on/ona 

powiedział/a to i tamto” jest oddawaniem kontroli nad własnym stanem emocjonalnym innym 

ludziom lub jakimś bliżej niesprecyzowanym siłom. A przecież jesteśmy w stanie podjąć 

decyzję o tym jak zareagować, potrzeba jedynie trochę dobrej woli i ćwiczenia. Nauczmy się 

choć trochę medytować – nawet najprostsza i krótka medytacja pozwala osiągnąć spokój 

umysłu i uzyskać spojrzenie z pewnej perspektywy. Ważne jest takie małe odłączenie od 

samego siebie, by stać się obserwatorem. Wyobraźmy sobie, że opuszczamy ciało, unosimy się 

nad nim coraz wyżej i wyżej aż będziemy mogli spojrzeć z góry na siebie i otaczających nas 

ludzi. Jesteśmy całkowicie niezaangażowani w nic obserwatorami. Jako obserwatorzy nie 

denerwujemy się i nie angażujemy się emocjonalnie. Po prostu obserwujemy bez oceniania. A 

może głębokie oddychanie pomoże, gdy zorientujemy się, że jesteśmy źli, lub unosimy się 

emocjami. Często najlepiej jest nie reagować pod wpływem emocji – możemy tego potem 

żałować. Bądźmy nie wzruszeni i pozwólmy by sprawy spływały po nas. należy zrozumieć, że 

zawsze będą ludzie zezłoszczeni, chamscy, mający zły dzień. Ich problemy nie muszą być 
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naszymi. Jeśli są złośliwi, nie musimy być również złośliwi. Niech ich komentarze, złość i 

złośliwości spłyną po nas jak po kaczce. Jedynie gdy pozwolimy by te uczucia chwyciły nas, 

damy złości zasiać swe ziarno w naszym ciele i rozwijać się. Gdy się uśmiechniemy i 

zignorujemy je, często sprawy zaczną iść w dobrym kierunku. Nie zawsze jest to proste, ale 

trening czyni mistrza. Jeśli damy się ponieść emocjom, zauważmy to, ale nie gańmy siebie za 

niepowodzenie. Jesteśmy ludźmi, emocje są naszym ewolucyjnym wyposażeniem i nie ma co 

ich piętnować. Niech celem będzie świadomość tego, co się z nami dzieje i kontrola nad 

emocjami. Uważajmy też by nie wpaść w pułapkę ignorowania czyjejś złości za wszelką cenę. 

Nie chodzi tu o to, by się spiąć, zebrać w sobie i stłumić emocje, które się w nas już pojawiły. 

W ten sposób zamiast osiągać spokój ducha, hodujemy sobie wrzody żołądka lub inną 

chorobę. Dążmy do tego, by w świadomy sposób odcinać się od cudzych emocji, na tyle, na ile 

w danej chwili potrafimy. Szukajmy zrozumienia – gdy ktoś powie nam coś nieprzyjemnego, 

zamiast brać to do siebie, musimy zrozumieć, że nie jesteśmy w centrum świata tej osoby. 

Może miała ona zły poranek, ma problemy małżeńskie albo nie rozumie za dobrze całej 

sprawy. Zawsze jest jakiś powód złości i nieuprzejmości, jeśli potrafimy je zrozumieć, będzie 

nam łatwiej sobie z nimi poradzić. Bardzo ważna uwaga. Nasze ego kocha być w centrum 

zainteresowania i chętnie odnosi wszystko do siebie. To iluzja. A umiejętność wczucia się w 

czyjąś sytuację, zrozumienie jej i zrozumienie czyichś emocji bez egocentrycznego odnoszenia 

ich do siebie to ważna i piękna rzecz. Na koniec warto zauważyć, że najlepsze co możemy dla 

siebie zrobić, to zaakceptować, że jesteśmy istotami emocjonalnymi. Akceptacja nie oznacza 

jednak przyzwolenia na bezrefleksyjne działanie pod wpływem emocji. Akceptacja nie 

prowadzi do wymówek w rodzaju “bo się zdenerwowałam”. Akceptacja idzie w parze ze 

świadomością tego co się z nami dzieje, a jednocześnie z przekonaniem, że jesteśmy w stanie 

kształtować swoje reakcje i nauczyć się czerpać z emocji ważne informacje jednocześnie nie 

stając się ich niewolnikiem. A spokój ducha jaki można uzyskać dzięki zdystansowaniu się od 

negatywnych opinii, cudzej złości i chamstwa, itp., pozwoli na zdrowe i sensowne 

funkcjonowanie. Mniej złości, to zdrowsze ciało i duch
214

.  

Ludzie, którzy nie mają pokoju są nieszczęśliwi i zrozpaczeni. W tym wypadku św. 

Franciszek sugeruje nam coś bardzo ważnego: pokój i niezgoda wypływają z serca każdego 

poszczególnego człowieka. Jeżeli nasze „ja” jest podporządkowane Bogu, wówczas żyjemy 

w pokoju, którego świat nie może dać ani odebrać. Lecz jeśli nasze „ja” buntuje się, a nasze 

serce burzy, wówczas niezgoda rozszerza się wokół nas. Dlatego Ordynariusz Polowy 

proponuje, aby zwrócić uwagę , aby w życiu kierować się roztropnością kierować się 

roztropnością i mądrością, jak również obawą o konsekwencje niezgody, czy też pragnieniem 

własnego spokoju lub wygody. W żadnym wypadku nie wolno mieć na uwadze siebie, ale 

fakt, że miłość Chrystusa może rozszerzać się i panować wśród ludzi. W każdym wysiłku na 

rzecz pokoju powinniśmy odpowiedzieć na Jego Miłość, która skłoniła Go do tego, że wziął 

na siebie tyle udręk właśnie po to, aby przynieść nam pokój. Stąd nasza pokojowa postawa 

powinna być wdzięczną i żywą odpowiedzią na miłość Pana naszego Jezusa Chrystusa
215

. 
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Pokój Chrystusowy to nie luksusowy „święty spokój”, to nie brak albo całkowita 

nieobecność zmartwień, przeciwności i trosk, ale wewnętrzna pewność, że żyję uczciwie, że 

moje życie złączone z Chrystusem, moje cierpienie, moje naśladowanie Chrystusa nie jest 

absurdem, nie jest bez znaczenia i konsekwencji wiecznych. Jest to wewnętrzny głos 

przynoszący ukojenie, mimo zmartwień i trosk, mimo zewnętrznych niepokojów. Pokój 

„dawany przez świat” zależny jest od koniunktury, kaprysów, układów, pieniędzy, sytuacji, 

znajomości i zajmowanej pozycji. Pokój taki jest efemeryczny, przemijający, ulotny, 

powierzchowny. Pokój Chrystusowy jest wewnętrzną pewnością, jest Jego darem i darem 

Jego Ojca. Jest darem trwałym nieprzemijającym
216

.  

Świat współczesny pełen jest niepokojów, pełen jest wojen i walk. Walczy się dzisiaj 

nawet o pokój. Ale może dlatego, że się o niego walczy, jest on tak trudno osiągalny? I 

dlatego tak bardzo potrzeba nam tego prawdziwego, Chrystusowego pokoju. Może dlatego na 

samym początku pontyfikatu, widząc te wszystkie zagrożenia pokoju, Papież Jan Paweł II 

wołał: „Nie bójcie się otworzyć drzwi Chrystusowi”. Bo Chrystus rzeczywiście przynosi i daje 

pokój, jakiego potrzebujemy. Nie bójmy się zmartwień, przeciwności i kłopotów. Nie bądźmy 

konformistami i pacyfistami na siłę i dla świętego spokoju, ale też nie bądźmy małoduszni, 

zastraszeni i pełni lęku. Jeśli jest w nas Chrystusowy pokój, te wszystkie zewnętrzne niepokoje 

przeminą, odpadną, okażą się nieważne w porównaniu z Chrystusowym pokojem
217

. Dlatego 

biskup Płoski zaleca: starajmy się więc szerzyć pokój i radość w swoim środowisku, 

otoczeniu, nawet za cenę pokonywania piętrzących się trudności
218

. 

 

1. 2.  Sprawiedliwość  

     W przemówieniu do członków Międzynarodowej Unii Prawników Katolickich, 24 

listopada 2000 roku, Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział: […] "Starożytna zasada 

sprawiedliwości «unicuique suum», której do dziś nie dorównuje żadna inna formuła, zakłada 

przede wszystkim, że każdy człowiek posiada to, co mu się należy jako jego własność, i czego 

nie może się wyrzec: poszanowanie dobra każdego człowieka i troska o nie jest konkretną 

powinnością wszystkich ludzi”
219

. Można więc sądzić, że porządek sprawiedliwości na który 

powoływał się papież Jan Paweł II […] nie jest statyczny, ale dynamiczny, ponieważ życie 

jednostek i wspólnot jest dynamiczne. […]Zasada, nakazująca oddać każdemu, co mu się 

należy - nie tylko krewnemu, przyjacielowi, współobywatelowi czy współwyznawcy, ale także 

każdemu człowiekowi po prostu dlatego, że jest osobą i że wymaga tego sprawiedliwość - 

przynosi zaszczyt prawu i prawnikom. Jeśli istnieje jakiś przejaw jedności rodzaju ludzkiego i 

równości wszystkich ludzi, to jest nim właśnie prawo, które nie może pozostawiać nikogo poza 

swoim zasięgiem, jeśli nie chce zniekształcić własnej tożsamości"
220

. 

Starożytnej zasadzie sprawiedliwości, na którą powołuje się biskup Płoski, «unicuique 

suum», stawia wymagania etyczne. Zasada, nakazuje oddać każdemu, co mu się należy — nie 
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tylko krewnemu, przyjacielowi, współobywatelowi czy współwyznawcy, ale także każdemu 

człowiekowi po prostu dlatego, że jest osobą i że wymaga tego sprawiedliwość — przynosi 

zaszczyt prawu i prawnikom. Jeśli istnieje jakiś przejaw jedności rodzaju ludzkiego i 

równości wszystkich ludzi, to jest nim właśnie prawo, które nie może pozostawiać nikogo 

poza swoim zasięgiem, jeśli nie chce zniekształcić własnej tożsamości
221

. 

Zasada sprawiedliwości jest fundamentem życia społecznego i z niej biorą początek 

prawa człowieka. Gdy zostanie pogwałcona powstaje poczucie krzywdy, tracą autorytet 

instytucje państwowe, rozpada się tkanka życia społecznego. Życie społeczne obecnej doby 

ukazuje nam, jak konieczne jest oparcie życia społecznego na zasadzie sprawiedliwości. Musi 

ona być zachowana przy dokonywaniu rachunku z przeszłością. Zasada ta nakazuje wyraźnie 

przeprowadzić linię podziału pomiędzy katem a ofiarą. Nie można tej linii zamazywać, czego 

próbuje się niekiedy dokonać zrównując krzywdzonego z wyrządzającym krzywdę. Zasada 

sprawiedliwości każe zwrócić uwagę na uwarunkowania tamtej epoki, ale też na prawa 

moralne, które nie zależą od miejsca, czasu i preferencji w polityce.  Zasada sprawiedliwości 

musi określać nie tylko przywileje poszczególnych osób, ale przede wszystkim obowiązki 

względem społeczeństwa, narodu i państwa. Ostatnie wydarzenia w naszym życiu 

politycznym naszego kraju uświadamiają nam, konieczność przemyślenia na nowo czym jest 

sprawiedliwość w różnych wymiarach naszego życia narodowego
222

.  

Czym jest sprawiedliwość? W teologii katolickiej istnieją dwa nurty myślowe 

określające czym jest sprawiedliwość
223

. „Niedobre pragnienia sprawiedliwości mają to do 

siebie, mówił ks. biskup Płoski, że zazwyczaj w trakcie ich realizacji wcześniej czy później 

sięga się po niesprawiedliwe metody: przemoc, kłamstwo, pogardę dla ludzi, z którymi 

aktualnie nam nie po drodze, itp. Toteż słusznie ogarnia nas wątpliwość: czy to jest jeszcze 

sprawiedliwość, skoro nie może się obyć bez niesprawiedliwych metod?”
224

 

W narastającym klimacie konkurencyjności zmienia się samo pojęcie sprawiedliwości. 

Sprawiedliwość pojmujemy coraz bardziej bezosobowo i formalnie: jest to zgodność z 

obowiązującym prawem. Takie pojmowanie sprawiedliwości nie zawiera w sobie 

miłosierdzia. Wręcz przeciwnie - miłosierdzie zaczyna być pojmowane jako odejście od zasad 

sprawiedliwości. Tymczasem biblijne pojęcie sprawiedliwości jest inne. Biblijny ideał 

sprawiedliwości koncentruje się na człowieku, a nie na prawie: Sprawiedliwy jest najpierw 

Bóg - a Jego sprawiedliwością jest właśnie miłosierdzie, następnie za sprawiedliwego jest 

uważany ten człowiek, który jest miłosierny. Człowiek o zatwardziałym sercu w żaden sposób 

nie może zostać uznany za sprawiedliwego, choćby wypełnił wszystkie przepisy prawa. W 

Biblii miłosierdzie jest sercem sprawiedliwości. Tylko miłosierdzie jest sprawiedliwe wobec 

człowieka
225

. Prawo powinno zawierać akty miłosierdzia bo rodzi się z głębokiej ludzkiej 

                                                 
221

    ibidem 
222

 Zob. T. Płoski, Sądźcie sprawiedliwie,  bo i Ja sądzić będę wasze uczynki, Piotrków Trybunalski  29. 09. 

2006.  [w:] Trwajcie mocni w wierze,  Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego Wojska Polskiego 4. 06. 2006 – 

22.04. 2007. [191], Warszawa  2007, s. 120-123.   
223

 Zob. X. Leon-Dufour, Słownik Teologii Biblijnej, tł. K. Romaniuk, Poznań  1994, s. 898.   
224

 T. Płoski, Oto sługa roztropny i wierny, Legionowo  18. 03. 2009. [w:] Moc w słabości się doskonali, 

Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego Wojska Polskiego 1.09. 2008– 3.05. 2009. [750], Warszawa 2009, s. 

377-379.   
225

 Zob. T. Płoski, Miłosierdzie jest największym przymiotem Boga, Turośl  18. 04. 2009. [w:] Moc w słabości się 

doskonali,  Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego Wojska Polskiego 1.09. 2008– 3.05. 2009. [771], Warszawa 

2009, s. 430-433.   



 
48 

potrzeby, odczuwanej przez wszystkich ludzi, której nikt nie może ignorować ani lekceważyć: 

z potrzeby sprawiedliwości, która polega na tworzeniu zrównoważonego układu relacji 

międzyludzkich i społecznych, gwarantujących, że każdy otrzymuje to, co mu się należy, a 

nikomu nie zostaje odebrane nic z tego, do czego ma prawo
226

. 

  

 

1.3. Prawa człowieka   

Prawa człowieka, jako jedna z najważniejszych wartości we współczesnych 

stosunkach międzynarodowych, znajdują szczególne miejsce w polskim systemie prawnym. 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej podkreśla nienaruszalność godności człowieka oraz 

gwarantuje szereg wolności i praw osobistych, politycznych, ekonomicznych, socjalnych i 

kulturalnych
227

.  

Ponadto prawa człowieka to prawa podstawowe, czyli najistotniejsze z punktu 

widzenia państwa i obywateli, niezbędne do zagwarantowania innych praw obywatelskich, są 

minimum uprawnień przysługujących, każdej jednostce ludzkiej, bez których nie mogłaby 

ona korzystać z innych praw i przywilejów wiążących się z życiem w społeczeństwie. Warto 

przy tym dodać, że współcześnie nie ma jednej i oczywistej definicji praw człowieka. 

Powstało ich dotychczas tyle, ilu jest specjalistów tej dziedziny. Wszystkie zawierają w sobie 

te same podstawowe wartości. Dlatego każda z nich jest prawdziwa. A oto jedna z nich 

sformułowana przez W. Osiatyńskiego: Prawa człowieka są to powszechne prawa moralne o 

charakterze państwowym, przynależne każdej jednostce w jej kontaktach z państwem. Pojęcie 

praw człowieka opiera się na trzech tezach: po pierwsze, że każda władza jest ograniczona; 

po drugie, że każda jednostka posiada strefę autonomii, do której nie ma dostępu żadna 

władza; i po trzecie, że każda jednostka może domagać się od państwa ochrony jej praw
228

. 

[…] Polska jest sygnatariuszem wielu fundamentalnych dokumentów dotykających 

tematyki praw człowieka, w tym Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 

Wolności (nazywanej również Europejską Konwencją Praw Człowieka) oraz 

Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Jako członek Unii 

Europejskiej, Polska hołduje zawartym w Traktatach europejskich wartościom, takim jak 

poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawna, a 

także poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości
229

. 

  Wielka tradycja naukowa prawa rzymskiego, z którą sam Kościół katolicki był bardzo 

mocno związany w ciągu całych swoich dziejów, pozostawiła dziedzictwo, wobec którego nie 

może pozostać obojętny żaden prawnik, -mówi biskup Płoski- niezależnie od tego, jaką 

szkołę reprezentuje. Jednakże ponad wszelkimi różnicami między systemami, szkołami i 

tradycjami prawnymi istnieje nadrzędna zasada jedności
230

. […] „Jednakże na skutek 

oddziaływania czynników o charakterze kulturowym i ideologicznym w społeczeństwie panuje 

dziś zamieszanie i zagubienie: zanikła pierwotna oczywistość podstaw istnienia człowieka i 
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jego postępowania etycznego, a nauka o naturalnym prawie moralnym ściera się z innymi 

koncepcjami, które stanowią jej bezpośrednie zaprzeczenie. Wszystko to ma wielkie i poważne 

konsekwencje dla porządku obywatelskiego i społecznego. U niemałej liczby myślicieli 

dominuje dziś pozytywistyczna koncepcja prawa. Ich zdaniem ludzkość, społeczeństwo, a w 

istocie większość obywateli jest ostatecznym źródłem prawa cywilnego. Zasadniczym 

problemem staje się zatem nie dążenie do dobra, lecz do władzy, czy raczej do równowagi 

władz. Tendencja ta ma swoje źródło w relatywizmie etycznym, dla niektórych będącym wręcz 

jednym z podstawowych warunków demokracji, gdyż relatywizm jest jakoby gwarancją 

tolerancji i wzajemnego szacunku ludzi. Gdyby tak rzeczywiście było, ci, którzy w danej chwili 

stanowią większość, byliby ostatecznym źródłem prawa. Historia bardzo jasno dowodzi, że 

większości mogą się mylić. Prawdziwej racjonalności nie gwarantuje konsensus wielkiej 

liczby osób, lecz jedynie otwarcie ludzkiego umysłu na stwórczy Rozum i wspólne 

wsłuchiwanie się w to Źródło naszej rozumności”
231

.  

Warto się zatem zapytać: czym są i co oznaczają prawa człowieka? - prawa, które 

zostały wpisane do Karty Podstawowych Praw Unii Europejskiej. Owe "prawa ludzkie" tak 

naprawdę dyskryminują człowieka: uważa ks. biskup Płoski. Bowiem dyskryminują 

odwieczne prawo do życia; prawo które będzie odebrane nienarodzonym dzieciom i ludziom 

starym, i tylko dlatego, że w zapisie została skreślona klauzula mówiąca o tym, że "nikt nie 

może być świadomie uśmiercony"
232

.  

Rada Europy otwiera tym zapisem drzwi do legalnej aborcji, eutanazji, czy 

asystowanego samobójstwa. Próżno tam również szukać zapisu, który jednoznacznie 

określiłby małżeństwo, jako związek mężczyzny z kobietą, choć znajduje się tam zapis 

mówiący o równouprawnieniu dla związków hetero- i homoseksualnych. Karta przyznaje 

rodzicom prawo do wychowania swych dzieci, z jednym wszakże zastrzeżeniem a 

mianowicie, że prawo takie posiadają jedynie te rodziny, które respektują tzw. "wartości 

demokratyczne"
233

.  

Wszelkie regulacje w tych dziedzinach nie są neutralne aksjologicznie, bo afirmują 

albo negują określone systemy wartości. Wywołuje to często tzw. konflikt sumienia, 

spowodowany z jednej strony obowiązkiem podporządkowania się prawu stanowionemu, 

sprzecznemu w niektórych sferach z prawem naturalnym
234

.  

W Europie zaczyna brakować wyraźnego punktu odniesienia dla ocen etycznych, a 

zaobserwowane tendencje uderzają w rodzinę. Niektóre kraje kwestionują nawet takie pojęcia 

jak "ojciec" czy "matka". W kształtowaniu prawa obserwujemy deprecjonowanie roli rodziny, 

co widać choćby w beztrosce prawodawcy w dziedzinie rozwodów czy też propagowaniu 

związków homoseksualnych. Odchodzenie od chrześcijańskiej wizji życia dokonuje się 

również w prawodawstwie poprzez poparte sofistyczną argumentacją i niepisanymi zasadami 

"wolnej od ocen" politycznej poprawności kwestionowanie prawa do życia człowieka od 

momentu poczęcia do naturalnej śmierci. - Tymczasem prawo do życia jest nadrzędne wobec 

wszelkich innych praw i wolności człowieka, bo podmiot prawa musi być żywy, żeby z nich 

korzystać - podkreśla W. Łączkowski. Decydując się na aborcję, matka myśli może o 
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rozwiązaniu swoich problemów, ale de facto decyduje o znacznie większym dobru, jakim jest 

życie jej dziecka. Deklarując nieprawdziwą zasadę neutralności, w rzeczywistości 

ustawodawcy albo pozostają w zgodzie z określonymi wartościami religijnymi, 

światopoglądowymi czy filozoficznym
235

. 

Co pozostaje  człowiekowi, jeśli nie będzie mogł w majestacie prawa bronić się 

przeciw bezbożnemu prawu; prawu, które odrzuca nadprzyrodzone Boskie prawo? 

Dostosować się? Ma dwie możliwości: albo wbrew własnemu sumieniu, położyć swój honor - 

bożkowi, który nazywa się "prawem ludzkim", bądź będzie stawiać opór, broniąc "wartości, 

które muszą pozostać nienaruszalne". Są nimi przede wszystkim: respekt dla ludzkiego życia 

i jego obrona od początku aż do naturalnej śmierci, oraz rodzina, oparta na związku 

monogamicznym mężczyzny i kobiety
236

.     

1. 4.  Patriotyzm 

 

Patriotyzm jako wartość przynależy do kategorii „ojczyzny”, czyli miejsca, kultury, 

języka, pochodzenia. Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, 

tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również 

dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie 

tego dobra, jakim jest ojczyzna. Nasze dzieje uczą, że Polacy byli zawsze zdolni do wielkich 

ofiar dla zachowania tego dobra albo też dla jego odzyskania
237

.  

W analizach filozoficznych patriotyzm, jako wartość, jest rozumiana relacyjnie. 

Oznacza to, że podkreślana jest jej symbolika, dotycząca  miejsca, języka, historii, narodu. W 

życiu codziennym  patriotyzm osadzony jest na relacjach z drugim człowiekiem, na 

wartościach, które stanowią inspiracje do spotkania drugiego człowieka. Możemy 

powiedzieć, że aksjologia patriotyzmu jest budowana w codziennym życiu społecznym
238

. 

Patriotyzm to silne przywiązanie, to miłość do ojczyzny, poczucie więzi społecznej oraz 

chęć, gotowość poświęcenia się dla własnego narodu, przy jednoczesnym poszanowaniu 

innych narodów i ich praw, kultur. Patriotyzm jest siłą, która łączy nas z ojczyzną węzłem 

pozytywnych relacji. Patriota żywi wobec niej uczucia miłości, oddania i szacunku. Jest 

gotów ponosić osobisty wysiłek dla zwiększenia wolności i dobrobytu swojego kraju
239

.               

Patriotyzm jest więc wartością w każdym społeczeństwie, grupie społecznej, narodzie. 

Jest częścią kultury danego narodu. Dowodem istnienia tej wartości jest nieustanny proces jej 

rewitalizacji. Proces ten ma różne źródła. Najczęściej jest nim poczucie zagrożenia 

suwerenności i tożsamości narodowej. Patriotyzm to budowanie ojczystego domu, 

wymagające dwóch postaw: wierności i ofiarności. Patriotyzm to troska o naszą narodową 
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wspólnotę to także walka przeciw aborcji i eutanazji; to dbałość o zapewnienie 

bezpieczeństwa w dwóch wymiarach: zewnętrznym, (korupcja, nieudolność sądów, itp. 

fatalnie zmniejszają poczucie bezpieczeństwa i rodzą obcość wobec państwa), duchowym (tu 

zagrożeniem jest moralny relatywizm, czy też prawa nieżyczliwe rodzinie)
240

. 

Historycznie patriotyzm zrodził się w procesie tworzenia się zrębów kultury 

narodowej. Można więc powiedzieć, że powstawanie patriotyzmu jako wartości wiąże się z 

pewnego rodzaju procesem historycznym. W tym procesie tworzy się tożsamość narodowa. 

Tożsamość ta ma charakter ideowy. Powstawanie wartości w tym ujęciu wiąże się z procesem 

idealizacji przedmiotów i rzeczy, którą można upatrywać w platońskiej wizji życia. 

Wyobrażenie przyjmuje cechy realizmu ponieważ stwierdza: że „świat, w którym żyjemy, nie 

jest takim światem jaki może i powinien być”
241

.  […] Istnieje bowiem bardzo realne i 

wyczuwalne już niebezpieczeństwo, że wraz z olbrzymim postępem w opanowaniu przez 

człowieka świata rzeczy, człowiek gubi istotne wątki swego wśród nich panowania, na różne 

sposoby podporządkowuje im swoje człowieczeństwo, sam staje się przedmiotem wielorakiej - 

czasem bezpośrednio nieuchwytnej - manipulacji poprzez całą organizację życia zbiorowego, 

poprzez system produkcji, poprzez nacisk środków przekazu społecznego
242

.  

Biskup Polowy uważa, że […] Patriotyzm to gotowość do wzbogacania ojczyzny o 

wszelkie możliwe wartości, a także do ich obrony. Gotowość ta winna być tym gorliwsza, im 

wyższych wartości dotyczy. Zacząć trzeba od najbardziej podstawowych: wolności, 

terytorium, państwa. Tu możemy pogratulować sobie zwycięstwa. W naszych zrywach 

niepodległościowych daliśmy wyraz bezgranicznej miłości ojczyzny, nie bacząc na to, jakie 

pociągały za sobą ofiary. Mamy godne podziwu osiągnięcia w pracy organicznej i w 

kształtowaniu prawa – rocznicę bodaj najważniejszego z takich dokonań, uchwalenia 

Konstytucji 3-Maja, dziś właśnie obchodzimy. Patriotyzm wyraża się w pamięci o tych 

wielkich zdarzeniach, w poczuciu słusznej dumy z tego, co dokonali nasi przodkowie, a także 

my sami. Ale ideą przewodnią naszej oceny musi być prawda. Mamy prawo do dumy i 

satysfakcji, ale jako patrioci nie możemy nie przeżywać bólu z powodu tego, co było nieudane, 

niesłuszne złe. Historia nie oszczędziła nam i ciemnych, jakże niekiedy tragicznych stron 

żywota naszej ojczyzny. Ból jest także miarą jej miłości. Nie wolno nam nie wziąć na siebie 

winy, jeśli ją popełniliśmy, ani ciężaru krzywd, jeśli je wyrządziliśmy. Inaczej nasza miłość 

ojczyzny będzie zakłamana
243

.  

Dlatego w jednym z kazań biskup Płoski powiedział: „Ojczyzna jest panią, która nie 

dzieli się miłością z nikim, tylko z Bogiem. Związek miłości Boga i Ojczyzny rodzi bohaterów i 

gigantów. Nie dziwmy się zatem, że związek ten tak bardzo jest przemilczany, kwestionowany 

lub ośmieszany przez karłów narodowych”
244

. Ojczyzna to kraj, którego czuję się cząstką; 

moim duchem i ciałem, językiem i kulturą, wspomnieniami i środowiskiem życiowym, 
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zakorzenieniem i ideałami.  Jest to kategoria tożsamości zarówno grupowej jak i 

indywidualnej. W tak rozumianym patriotyzmie ks. biskup Płoski dawał wyraz w swoich 

kazaniach i homiliach
245

. 

 Perspektywę rozwoju i dobrobytu kraju upatrywał[…] formacji intelektualnej 

młodego pokolenia,  ale również kształtowania w nim ducha zdrowego patriotyzmu, 

polegającego właśnie na nieustannym odkrywaniu korzeni własnej tożsamości ludzkiej, 

narodowej i religijnej oraz na wysiłku współtworzenia tego dziedzictwa, z którego wyrasta 

rzeczywistość dnia dzisiejszego. Świadomość tego, kim jestem, i umiejętność brania 

odpowiedzialności za to, kim jestem, pozwoli kolejnym pokoleniom młodych Polaków z 

pełnym otwarciem, ale bez poczucia zagubienia, czerpać z bogatego dziedzictwa kultury 

europejskiej i światowej. Pozwoli im oddzielić prawdziwe, ponadczasowe wartości ludzkiego 

ducha od przemijających namiastek dobra, przybierających kształt kulturowego imperatywu 

współczesności
246

. 

Ojczyzna to też skarbiec - nauka, kultura, sztuka, dlatego wskazania aksjologiczne ks. 

bp T. Płoskiego są jasne: nie wystarczy odzyskać wolność, ale chronić ją jak płomyka ognia. 

Każde pokolenie musi o swą wolność zabiegać
247

.  […] „Wolność stale trzeba zdobywać, nie 

można jej tylko posiadać. Przychodzi jako dar, utrzymuje się poprzez zmaganie”
248

. Te słowa 

najlepiej określają wymagania jakie stawia ks. biskup Płoski
249

. 

Papież Jan Paweł II napisał, że patriotyzm jest “wartością moralną”. Należy zatem 

spojrzeć na patriotyzm w horyzoncie dobra i zła, cnoty i wady, wartości pozytywnych i 

negatywnych (tzw. antywartości). Moralność biblijną, w tym także oczywiście chrześcijańską, 

wyraża Dziesięć Przykazań. “Jeśli pytamy o miejsce patriotyzmu w Dekalogu, – czytamy w 

papieskich rozważaniach – to odpowiedź jest jednoznaczna: wchodzi on w zakres czwartego 

przykazania, które zobowiązuje nas, aby czcić ojca i matkę”
250

. Już samo słowo ojczyzna 

wskazuje na ojcowiznę, “wielokrotnie mówi się też: «ojczyzna-matka»” 
251

. 

 Jak o każdą z cnót człowiek musi się zatroszczyć, podobnie z patriotyzmem – miłość 

ojczyzny, domaga się moralnej pielęgnacji, moralnego wysiłku i zatroskania. […] „Każdy z 

nas doskonale wie, ile potrzeba zatroskania, aby miłość w domu, w rodzinie stała się 

rzeczywistością. Ile trzeba wykonać pracy, aby pokonać własne wady, słabości charakteru, 

egoizm. Brak troski o miłość prowadzi do jej obumierania. Podobnie jest – zdaniem Papieża – 

gdy chodzi o pielęgnowanie wartości patriotyzmu”
252

. Co więcej: “zdaje się – napisał Jan 

Paweł II – że tak jak rodzina, również naród i ojczyzna pozostają rzeczywistościami nie do 

zastąpienia. Katolicka nauka społeczna mówi w tym przypadku o społecznościach 

«naturalnych», aby wskazać na szczególny związek zarówno rodziny, jak i narodu z naturą 

człowieka, która ma charakter społeczny. Podstawowe drogi tworzenia się wszelkich 
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społeczności prowadzą przez rodzinę i co do tego nie można mieć żadnych wątpliwości. 

Wydaje się, że coś podobnego można powiedzieć o narodzie”. Trzeba zarazem zawsze 

pamiętać i czuwać nad tym, ażeby patriotyzm nie przyjął postaci patologicznej. “XX stulecie 

dostarczyło nam pod tym względem doświadczeń skrajnie wymownych, również w świetle ich 

dramatycznych konsekwencji”. Patriotyzm jest przeciwieństwem wszelkiego nacjonalizmu. 

“Patriotyzm, jako miłość ojczyzny, przyznaje wszystkim innym narodom takie samo prawo jak 

własnemu, a zatem jest drogą do uporządkowanej miłości społecznej” – czytamy w 

papieskich przemyśleniach
253

. 

Wolność musimy zdobywać codziennie i codziennie możemy ją stracić
254

. Wolności 

nie można posiadać. Człowieka jest łatwo zniewolić. Można sądzić, że biskupowi Płoskiemu 

chodzi  o zniewolenie przez grzech, przez poniżanie ludzi, kłamstwo, arogancję,  alkohol, 

narkotyki, korupcję, które powodują, utratę przez człowieka wolnej woli, a przez to 

autonomie wolności
255

. 

Dlatego musimy wszyscy zgodnie jak nawoływał Ojciec Święty Jan Paweł II, 

urzeczywistniać cywilizację miłości. Musimy wcielać w życie prymat „być’” nad „mieć” – 

wartości człowieka nad rzeczą, etyki nad techniką i pierwszeństwa miłosierdzia nad 

sprawiedliwością. Tylko taka postawa może sprawić, że przyszłość naszej Ojczyzny i naszego 

narodu nie będzie zagrożona
256

.  

 

 

 

 

Zakończenie 

 

Wartości kierunkują postawy człowieka, motywy postępowania, własne zachowania i 

styl życia, a także decydują o uznawanych autorytetach i wzorcach osobowych. Wartości 

mogą przybierać postać: idei, myśli, postaw, koncepcji, przeżyć psychicznych, a także 

pewnych stanów i prawidłowości psychobiologicznych:  kondycja fizyczna, sprawność, 

zdrowie i zaradność życiowa.  

W  nauczaniu ks. biskupa T. Płoskiego znaczącą rolę odgrywają wartości moralne jako 

postawy człowieka w życiu społecznym. Ks. Płoski buduje świat człowieka w którym osoba 

ludzka  charakteryzuje się   wysokim poczuciem własnej godności, odpowiedzialnością za 

słowo i  czyny, prawością, zachowaniem altruistycznym, tolerancją, sprawiedliwością. Taka 

osoba będzie  się kierowała w swoim życiu zasadą „być”, a nie tylko - „mieć”.   Oznacza to 

że jest to osoba, która  poszukuje ewangelicznych celów życiowych, dokonuje  wyborów 

wartości, które umożliwiają zdobywanie osobistych doświadczeń i kształtujących 

odpowiedzialność za siebie i innych, czyli do rozszerzania podmiotowego udziału jednostki 

we własnym rozwoju, co później warunkuje lub ułatwia właściwe jej funkcjonowanie w 

różnych sytuacjach życiowych.  
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W ocenie ks. biskupa Płoskiego  miłość wyrażająca się w wolności człowieka  stanowi 

podmiotowość w relacjach społecznych w których istotnym elementem jest aksjologiczny 

wymiar takich postaw ja: prawda, dobro, wolność,  patriotyzm, przestrzeganie praw 

człowieka, pokój wewnętrzny, sprawiedliwość. W zdobywaniu tych wartości ma służyć nie 

tylko Ewangelia, ale również historia narodu polskiego, kształtująca moralny kręgosłup  

społeczeństwa polskiego. 

 


