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PRZEMIANY W KULTURZE
A MORALNA DOSKONA£OÆ CZ£OWIEKA

Refleksja o kulturze kieruje nasze myli ku piêknu. Kategoria piêkna jest
wa¿na w teologii. Jeden z najwiêkszych teologów XX wieku, Hans Urs von
Balthasar, przekonywa³, ¿e nauczanie o Bogu i o cz³owieku mo¿na przedstawiaæ, odwo³uj¹c siê do piêkna, jakie jest w Bogu. Bóg Stwórca uczyni³ nas na
swój obraz i podobieñstwo. Oznacza to m.in., ¿e jestemy wezwani do piêkna,
do ¿ycia piêknego, które to wezwanie w Biblii zosta³o okrelone jako powo³anie do doskona³oci. D¹¿enie do doskona³oci wpisane jest w naturê cz³owieka
i  chyba jeszcze bardziej  w kulturê1. Notabene kierunek duchowego
1
Termin kultura pochodzi od ³aciñskiego s³owa colo, colere, colui, cultum 
uprawiam, pielêgnujê, uszlachetniam. Przyjmuje siê, ¿e okreleniem kultura pos³u¿y³
siê po raz pierwszy Cyceron (por. A. Dudek, Kultura, w: Encyklopedia nauczania
spo³ecznego Jana Paw³a II, Radom 2003, s. 258). U¿y³ on tego pojêcia w sensie metaforycznym (cultura animi). £aciñskie cultura by³o odpowiednikiem greckiego paideia, którym to terminem okrelano wychowanie cz³owieka. W renesansie na nowo
odkryto staro¿ytne znaczenie okrelenia kultury jako kszta³towania ludzkiego ducha.
W XVII w. S. Pufendorf wyda³ dzie³o De iure naturae et gentium libri octo, w którym
autor dokona³ przeciwstawienia natury kulturze, przy czym przez naturê rozumia³ on
stan dzikoci, a przez kulturê stan spo³eczeñstwa, którego ¿ycie kszta³towa³o prawo
(por. A. Dudek, dz. cyt., s. 258). W pracy J. G. Herdera Myli o filozofii dziejów (1791)
pojawi³y siê dwa istotne dla rozumienia kultury w¹tki: 1. kultura stanowi cechê ludzi;
2. tradycja i jêzyk, dwa elementy istotne dla kultury, odró¿niaj¹ cz³owieka od wiata
natury (por. A. Dudek, dz. cyt., s. 258). W Polsce okrelenia kultura u¿y³ jako pierwszy
J. Lelewel w swoim Wyk³adzie dziejów powszechnych (por. A. Dudek, dz. cyt., s. 258).
W dokumentach kocielnych terminu kultura u¿ywa siê niemal¿e zamiennie z okreleniem cywilizacja. S. Swie¿awski wskaza³ na dwa rozumienia kultury: 1. Kultur¹
zasadniczo i fundamentalnie jest w³aciwa uprawa intelektu i woli cz³owieka, jest
pe³nia rozwoju osobowoci (S. Swie¿awski, Vaticanum II o kulturze, Znak, 19 (1967),
s. 911); 2. Dzi dominuje produkcyjno-konsumpcyjne pojmowanie kultury. Kultura,
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rozwoju cz³owieka okrela  przynajmniej w pewnym sensie  adagium
od natury do kultury 2 . Kultura ³¹czy siê z uszlachetnianiem natury
ludzkiej. W tym sensie kultura ma swój wymiar moralny i humanistyczny
zarazem. Podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Polski Jan Pawe³ II
powiedzia³: Kultura jest wyrazem cz³owieka. Jest potwierdzeniem cz³owieczeñstwa. Cz³owiek j¹ tworzy  i cz³owiek przez ni¹ tworzy siebie3.
Dostrzega siê wyrane przenikanie kultury do mylenia etycznego,
i odwrotnie, moralnoæ wp³ywa znacz¹co na kulturê. Poprzez swoj¹

zgodnie z t¹ koncepcj¹, to ogó³ materialnych i duchowych wytworów cz³owieka
(S. Swie¿awski, Swoistoæ uniwersytetów wyznaniowych, Wiê, 11 (1968), nr 9,
s. 19). M. Gogacz natomiast podaje nastêpuj¹ce okrelenie: Kulturê stanowi to
wszystko, co ludzkoæ wytworzy³a i co poszczególni ludzie przyswoili sobie jako
kszta³t swego duchowego ¿ycia (M. Gogacz, Szkice o kulturze, Kraków  Warszawa
1985, s. 11); J. S. Pasierb, wiat³o i sól, Paris 1982, s. 1725; Kultura ma znaczenie,
red. L. Harrison, S. Huntington, Poznañ 2003; Z. Lichniak, W duchu dialogu. Rozwa¿ania o kulturze, Warszawa 1981; M. Zieliñski, Powtórka z kultury, Wiê,
30 (1987), nr 6, s. 4349. Najpe³niejsze próby okrelenia kultury  przynajmniej
w polskim pimiennictwie teologicznym  znajduj¹ siê w ksi¹¿ce Cz. Bartnika Teologia kultury (przede wszystkim w czêci zatytu³owanej: Próby okrelenia kultury,
s. 1570).
2
Por. Jan Pawe³ II, O kulturze, Ateneum Kap³añskie, 81 (1989) z. 3, s. 335340;
S. Rosik, Wezwania i wybory moralne. Refleksje teologiczno-moralne, Lublin 1992,
s. 409; M. Gogacz, Szkice o kulturze, Kraków  Warszawa 1985, s. 100106; K. P.
Hansen, Kultur und Kulturwissenschaft, Tübingen  Basel 2003, s. 1931; B. Häring,
Frei in Christus. Moraltheologie für die Praxis des christlichen Lebens, t. 2: Der
Weg des Menschen zur Wahrheit und Liebe, Freiburg  Basel  Wien 1980;
por. te¿ M. Gogacz, Szkice o kulturze, dz. cyt., s. 6869; P. Poupard, Ten Papie¿
jest darem od Boga. Rozmowa z Marie-Joëll Guillaume, Katowice 2002, s. 189192;
W. Stró¿ewski, W krêgu wartoci, Kraków 1992, s. 3341. Basel  Wien 1980, s. 111
123; J. £ukomski, Kultura a natura, w: Kultura a nasze istnienie, red. J. £ukomski,
Kielce 1999, s. 1129; R. Kuligowski, Dekalog a kultura, w: Kultura a nasze istnienie,
red. J. £ukomski, Kielce 1999, s. 3035; A. Ganoczy, Stwórczy cz³owiek i Bóg Stwórca,
Warszawa 1982.
3
Jan Pawe³ II, Przemówienie na Wzgórzu Lecha w Gnienie, Inspiracja chrzecijañska w kulturze polskiej, 3.VI.1979, w: Jan Pawe³ II, Nauczanie papieskie, t. 2, cz. 1,
Poznañ 1990, s. 611; por. A. Dulles, Blask wiary. Wizja teologiczna Jana Paw³a II,
Kraków 2003, s. 191207; J. Jarzêbski, Metemorfozy kanonu, Znak, 46 (1994), z. 7,
s. 1217; G. Lazzati, wieccy a chrzecijañskie zaanga¿owanie w sprawy doczesne,
Warszawa 1988, s. 122153; T. Borutka, Problematyka moralno-spo³eczna w nauczaniu Jana Paw³a II, Kraków 1993, s. 3645; Adamski F., Cz³owiek  wychowanie 
kultura. Wybór tekstów, Kraków 1983 (cz. 3: W kierunku osobowego modelu kultury,
s. 158222); J. Zdybicka, Rola religii w kszta³towaniu osobowego modelu kultury,
W drodze, 12 (1983), s. 136144.
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dzia³alnoæ kulturotwórcz¹ cz³owiek tworzy siebie wewnêtrznym wysi³kiem ducha4.
Dla kultury chrzecijañskiej istotne znaczenie maj¹ misja i zbawcze dzie³o
Jezusa Chrystusa. Kulturê chrzecijañsk¹ mo¿na postrzegaæ jako odpowied
ludzi wierz¹cych na Bo¿e wezwanie do rozwoju5. Sobór Watykañski II przypomina: jest w³aciwoci¹ osoby ludzkiej, ¿e do prawid³owego i pe³nego cz³owieczeñstwa dochodzi ona nie inaczej, jak przez kulturê6.
Kultura  podobnie jak wszystko, co jest owocem wiadomej i wolnej
dzia³alnoci cz³owieka  podlega ocenie moralnej. Duchowy postêp wi¹¿e siê
poniek¹d z permanentnym apelem, adresowanym do wolnoci cz³owieka oraz
jego odpowiedzialnoci za odpowied dawan¹ Bogu. Przez tê odpowied
cz³owiek tworzy swoje duchowe oblicze. W tym sensie mo¿na mówiæ, ¿e duchowoæ cz³owieka wyra¿a siê w dzie³ach kultury.
W kulturê s¹ wpisane wartoci humanistyczne, czyli te, które wzywaj¹
cz³owieka, by wyzwoli³ on w sobie nowego cz³owieka, ukszta³towanego wed³ug zasad i wartoci pozwalaj¹cych widzieæ w nim doskona³oæ. Gdy kulturê
o¿ywiaj¹ wartoci humanistyczne, wówczas rozwija siê ona, a wraz z ni¹
uszlachetnia siê cz³owiek. Dziêki kulturze humanistycznej poprawnie mog¹

4
Tam¿e, s. 611; por. Jan Pawe³ II, List do artystów, nr 6 i 16, Czêstochowa 1999;
ten¿e, Dialog z Ewangeli¹ istot¹ europejskiej kultury, Wiê, 35 (1992), nr 2, s. 812;
A. Kijowski, Kultura jest wiar¹, W drodze, 1112 (1982), s. 1526; J. Maritain, Religia i kultura, Poznañ 1937; Th. Meurer, Kirche und Kunst im Gespräch. Interviews
mit Joachim Kardinal Meisner und Friedhelm Mennekes SJ, Geist und Leben,
69 (1996), nr 3, s. 224234; R. Rogowski, Wiara a kultura, Communio, 1 (1981), nr 4,
s. 91104; ten¿e, Wiara a kultura w aspekcie antropologiczno-teologicznym, Homo
Dei, 49 (1980), nr 3, s. 211218; S. Sawicki, Chrzecijañstwo wobec kultury, Ateneum
Kap³añskie, 78 (1986), z. 1, s. 9196; A. Zuberbier, Teologia a kultura, Studia Theologica Varsaviensia, 18 (1980), nr 1, s. 920.
5
Por. S. Rosik, Wezwania i wybory moralne. Refleksje teologicznomoralne,
Lublin 1992, s. 409; H. R. Niebuhr, Chrystus a kultura, Kraków 1996, s. 224; Koció³
w Polsce wobec problemów kultury, w: II Polski Synod Plenarny. Teksty robocze,
Poznañ  Warszawa 1991, s. 309326.
6
Sobór Watykañski II, Konstytucja duszpasterska o Kociele w wiecie wspó³czesnym, Gaudium et spes, (dalej KK) nr 53; por. Jan Pawe³ II, Do przedstawicieli
wiata kultury, Seul, 5 maja 1984, Dialog miêdzy Kocio³em i kultur¹ podstawowy dla
jutra ludzkoci, w: Jan Pawe³ II, Wiara i kultura. Dokumenty, przemówienia, homilie,
red. M. Radwan, S. Wylê¿ek, T. Gorzkula, Rzym  Lublin 1988, s. 245250; Jaki humanizm XXI wieku? Wywiad z prof. Stefanem Swie¿awskim  historykiem filozofii,
w: A. Jarmusiewicz, Chrzecijañstwo i kultura w XXI wieku, Kraków 2002, s. 127133;
R. Buttiglione, Zadania wieckich w ewangelizacji kultury, W drodze, 2 (1989),
s. 4048; R. Galcewa, Dechrystianizacja kultury wyzwaniem dla Kocio³a, Znaki
Czasu, 1992, 13 (25), s. 2938.
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uk³adaæ siê relacje miêdzyludzkie. Cz³owiek tworzy kulturê we wspólnocie
z innymi7. Kultura nadaje kszta³t miêdzyludzkiej komunikacji, w du¿ym te¿
stopniu okrela mylenie i dzia³anie spo³eczne8. Nie mo¿na nie doceniaæ faktu,
¿e kultura znacz¹co wzbogaca dobro wspólne, przede wszystkim w ramach tej
wspólnoty, któr¹ tworzy naród9.

1. Kultura jako sposób istnienia i bytowania
cz³owieka
Dla zrozumienia znaczenia kultury w dziele doskonalenia cz³owieka warto
odwo³aæ siê do myli Jana Paw³a II, która z kolei bogato czerpie z nauczania
Vaticanum II. Wypowiedzi soborowe na temat kultury znajduj¹ siê w Konstytucji duszpasterskiej o Kociele w wiecie wspó³czesnym, Gaudium et spes10.
Kultur¹ jest
wszystko, czym cz³owiek doskonali i rozwija wielorakie uzdolnienia swego ducha
i cia³a; stara siê drog¹ poznania i pracy poddaæ sam wiat pod swoj¹ w³adzê; czyni
bardziej ludzkim ¿ycie spo³eczne tak w rodzinie, jak i w ca³ej spo³ecznoci pañstwowej przez postêp obyczajów i instytucji; wreszcie w dzie³ach swoich w ci¹gu
wieków wyra¿a, przekazuje i zachowuje wielkie dowiadczenia duchowe i d¹¿enia
na to, aby s³u¿y³y one postêpowi wielu, a nawet ca³ej ludzkoci11.

Ojcowie Soboru Watykañskiego II wskazywali na zwi¹zki, jakie zachodz¹
pomiêdzy kultur¹ a wiar¹12. Zale¿noci te mo¿na opisaæ, pos³uguj¹c siê
okreleniami ewangelizacja kultury i inkulturacja13. Droga chrzecijan do
7
Jan Pawe³ II, Przemówienie na Wzgórzu Lecha w Gnienie, 3.VI.1979, w: Jan
Pawe³ II, Nauczanie papieskie, t. 2, cz. 1, dz. cyt., s. 612; por. A. Tyszka, Kultura jest
kultem wartoci, Lublin 1993.
8
Por. tam¿e, s. 612.
9
Por. tam¿e.
10
Por. KK 5362.
11
KK 53.
12
Por. KK 57.
13
Por. Pawe³ VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi, nr 17, w: Jan XXIII,
Pawe³ VI, Jan Pawe³ II, Encykliki. Tekst ³aciñsko-polski, Warszawa 1981, s. 371;
Cz. Bartnik, Wk³ad chrzecijañstwa w kulturê, Ateneum Kap³añskie, 84 (1992), z. 1,
s. 8092; A. L. Szafrañski, F. Zap³ata, Ewangelizacja, w: Encyklopedia katolicka,
red. R. £ukaszyk, L. Bieñkowski, F. Gryglewicz, t. 4, Lublin 1983, kol. 1436; G. Cristaldi,
Ewangelizacja a kultura, Communio, 2 (1982), nr 6, s. 91104; J. B. Metz, Jednoæ
i wieloæ. Problemy i perspektywy inkulturacji, Znak, 46 (1994), z. 9, s. 411;
Z. Pasek, Inkulturacja  nowa postaæ odwiecznego procesu, Znak, 46 (1994), z. 9,
s. 1220; J. Kracik, Chrzecijañska inkulturacja, Znak, 46 (1994), z. 9, s. 2131;
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królestwa niebieskiego niejako zak³ada potrzebê wspó³pracy z wszystkimi
ludmi i wznoszenia budowli wiata w bardziej ludzki sposób14. Wiara
chrzecijañska nie os³abia zaanga¿owania ludzi w budowanie tego wiata,
ale je wzmacnia, przez co kultura staje siê istotnym czynnikiem powo³ania do
doskona³oci15.
Zaanga¿owanie w dzia³alnoæ doczesn¹ staje siê dla chrzecijan wype³nieniem Bo¿ego planu poddania ziemi cz³owiekowi16. Co wiêcej, swoj¹ aktywnoci¹ w ¿yciu tego wiata wierz¹cy doskonal¹ dzie³o stworzenia, doskonal¹
siebie i potwierdzaj¹ przed Chrystusem, ¿e prawdziwie oddaj¹ siê s³u¿bie braciom17. Chrzecijanom nie wolno myleæ tylko o sobie i swoich najbli¿szych.
Jan Pawe³ II apeluje do Europejczyków, by nie koncentrowali siê jedynie na
swoich granicach i w³asnym dobrobycie. (...) «Mo¿na powiedzieæ, ¿e Europa
bêdzie mog³a budowaæ swoj¹ przysz³oæ, jeli nauczy siê siêgaæ wzrokiem poza
w³asne granice, zw³aszcza ku ogromnej pó³kuli po³udniowej, to jest ku obszarom, gdzie od dziesiêcioleci wybucha najwiêcej konfliktów i gdzie niesprawiedliwoæ staje siê tak dotkliwa, ¿e nie mo¿na jej d³u¿ej tolerowaæ»1819.
Potrzebna jest autentyczna solidarnoæ z potrzebuj¹cymi pomocy. I tu otwiera
siê du¿e pole do zaanga¿owania ludzi wierz¹cych w doskonalenie wiata doczesnego. Budowanie solidarnoci z potrzebuj¹cymi naszej pracy, dzielenie siê jej
owocami potrzebuje zmiany mylenia, nieustannego pokonywania pokusy egoizmu, nowej kultury bytowania bogatych i biednych. Solidarnoæ, o której tu
mowa, nabierze mocy i skutecznie przyczyni siê do zmian w wiecie, jeli bêdzie
obejmowaæ zarówno problemy ekonomiczne, jak i te, które wi¹¿¹ siê wprost
z duchowoci¹ cz³owieka. Chrzecijanie jako wiadkowie prawdy, dobra i piêkna
P. Schineller, Inkulturacja. Pilegrzymowanie ku katolickoci czyli powszechnoci,
Znak, 46 (1994), z. 9, s. 3239; A. Szyjewski, Inkulturacja  w napiêciu miêdzy
synkretyzmem a ortodoksj¹, Znak, 46 (1994), z. 9, s. 4654; J.-A. K³oczowski, Ewangelizacja kultury, Znak, 40 (1988), z. 10, s. 4047; A. wiêcicki, Kultura i ewangelizacja, Ateneum Kap³añskie, 81 (1989), z. 3, s. 367380; W. Wilk, Ewangelizacyjny
wymiar kultury, w: Komisja Episkopatu Polski Duszpasterstwa Ogólnego: Ewangelizacja w Tajemnicy i Misji Kocio³a. Program duszpasterski na rok 1994/95,
s. 353372.
14
KK 57; por. R. Buttiglione, Refleksja nad ideologi¹ zawart¹ w temacie: ewangelizacja i promocja ludzka, Communio, 2 (1982), nr 6, s. 7590.
15
Por. KK 57.
16
Por. Rdz 1,28; KK 57.
17
Por. tam¿e, nr 57.
18
Jan Pawe³ II, List do uczestników VI Miêdzynarodowego Spotkania Ludzie
i religie, LOsservatore Romano, 13 (1992), nr 11, s. 5.
19
Jan Pawe³ II, Przes³anie do uczestników europejskiego spotkania ruchów
chrzecijañskich w Stuttgarcie, Europa potrzebuje chrzecijan ¿yj¹cych Ewangeli¹,
LOsservatore Romano, 25 (2004), nr 78, s. 4.
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powinni uczestniczyæ w ¿yciu naukowym i artystycznym, otwieraj¹c siê na
M¹droæ, która by³a z Bogiem od wieków, wszystko razem z Nim wspó³stwarzaj¹c, igraj¹c na okrêgu ziemi, znajduj¹c radoæ z przebywania z synami
ludzkimi20.
Zaanga¿owanie w przemianê wiata winno przybieraæ taki charakter
w ¿yciu ludzi, aby mo¿liwie nikt nie czu³ siê zniewolony rzeczami oraz aby
to zaanga¿owanie stawa³o jednym wielkim aktem uwielbiania Boga21. Jest
to wa¿ne, poniewa¿ zdarza siê, ¿e rozwój nauki i techniki oddala czasem
ludzi od autentycznego poszukiwania prawdy22. Niew³aciwy stosunek do
osi¹gniêæ nauki i techniki nie wynika jednak z istoty wspó³czesnej kultury23.
Miêdzy innymi z tej racji potrzebny jest wysi³ek chrzecijan, pozwalaj¹cy
na ukazywanie wielorakich zwi¹zków Ewangelii z kultur¹24. Dobra Nowina
pomaga cz³owiekowi otwieraæ siê na nowe ¿ycie i inspiruje go, by szuka³
i d¹¿y³ ku temu, co w górze 25. Dzie³o ewangelizacji wzbogaca kulturê.
Pozwala cz³owiekowi bardziej byæ dla braci. Papie¿ z Polski dostrzega³
w tym szansê na odrodzenie Europy. Nowa ewangelizacja  napisa³
Jan Pawe³ II  obdarza Europê dusz¹ i umacnia kontynent, aby ¿y³ nie tylko
dla siebie, we w³asnych granicach, lecz by kszta³towa³ spo³ecznoæ bardziej
ludzk¹, szanuj¹c¹ ¿ycie, i aby by³ wielkodusznie obecny na arenach wiata26.
Nowa ewangelizacja, wielki program odnowy ¿ycia z wiary, wydaje siê
byæ we wspó³czesnym wiecie koniecznoci¹ do takiego podnoszenia
poziomu ¿ycia, które nie bêdzie naruszaæ niczyjej godnoci i tym samym
bêdzie oznaczaæ duchowy wzrost wszystkich zaanga¿owanych w przemiany
cywilizacyjne. Koció³ przypomina wszystkim, ¿e kulturê nale¿y odnosiæ do
integralnego doskonalenia osoby ludzkiej, dobra wspólnoty i ca³ego spo³eczeñstwa ludzkiego27.
KK 57; por. Prz 8,30n.
Por. KK 57.
22
Por. tam¿e.
23
Por. tam¿e.
24
Por. tam¿e, nr 58; Jan Pawe³ II, Do przedstawicieli wiata kultury, Buenos Aires,
12 kwietnia 1987, w: Jan Pawe³ II, Wiara i kultura..., dz. cyt., s. 409416.
25
Por. Kol 3,1n.; KK 57 i 58; Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska, Ecclesia
in Europa, nr 12, 15, 60, 94, 117.
26
Jan Pawe³ II, Przes³anie do uczestników europejskiego spotkania ruchów chrzecijañskich w Stuttgarcie, Europa potrzebuje chrzecijan ¿yj¹cych Ewangeli¹,
LOsservatore Romano, 25 (2004), nr 78, s. 5.
27
KK 59; J. Zdybicka, Personalistyczna koncepcja kultury, czyli Cywilizacja
mi³oci cz³owieka, W drodze, 1112 (1982), s. 413; ten¿e, Rodzina i naród 
podstawowe rodowiska kulturotwórcze, W drodze, 10 (1983), s. 5865; J. Brantl,
Verbindende Moral. Theologische Ethik und kulturenvergleichende Humanetheologie, Freiburg  Wien 2001, s. 210.
20
21
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Soborowa myl o kulturze znajduje swoj¹ kontynuacjê i pe³ne rozwiniêcie
w nauczaniu Jana Paw³a II. Dnia 2 czerwca 1980 r. Ojciec wiêty wyg³osi³
w Pary¿u przemówienie do przedstawicieli UNESCO, zatytu³owane: W imiê
przysz³oci kultury. Jest to jedna z pierwszych wypowiedzi papie¿a Polaka,
w których zawarty zosta³  jeli tak mo¿na powiedzieæ  pe³ny wyk³ad na
temat kultury. Jak siê póniej okaza³o, kultura sta³a siê w przepowiadaniu
Jana Paw³a II jednym z wa¿niejszych tematów, poruszanym wielokrotnie
przy ró¿nych okazjach28.
Jan Pawe³ II nawi¹za³ do myli w. Tomasza z Akwinu, jednego z najwiêkszych filozofów i teologów chrzecijañskich, dok³adniej do tezy Genus
humanum arte et ratione vivit29. Papie¿ powiedzia³: Kultura jest w³aciwym
sposobem «istnienia» i «bytowania» cz³owieka30. A to oznacza, ¿e cz³owiek
jest podmiotem i przedmiotem kultury31. Tak¿e jej celem32. Dziêki kulturze
cz³owiek staje siê bardziej cz³owiekiem: bardziej «jest»33. W kontekcie
rozwa¿añ o kulturze Jan Pawe³ II przypomnia³ rozró¿nienie pomiêdzy byæ
a mieæ. Ludzkie mieæ winno byæ podporz¹dkowane byæ osoby. Gdy tak
jest, mieæ, na które sk³adaj¹ siê przede wszystkim warunki bytowe cz³owieka, przybiera charakter kulturotwórczy34. Cz³owiek odnajduje siê w kulturze,
gdy ona staje siê duchowym domem, czyli systemem wartoci pozwalaj¹cym
tworzyæ z innymi ludmi pewn¹ wiê wspólnotow¹35.
Cech¹ refleksji Jana Paw³a II jest personalistyczne i etyczne rozumienie
kultury. Papie¿ analizuje kulturê, uwzglêdniaj¹c kondycjê cz³owieka dzisiaj.
O kulturze trzeba myleæ w konstytutywnym zwi¹zku z samym cz³owiekiem,
a dopiero wtórnie i porednio w zwi¹zku z ca³ym wiatem jego wytworów36.
W kulturze byæ osoby zawsze winno zajmowaæ miejsce przed mieæ.
Kultura jest w³aciwoci¹ cz³owieka, wywodzi siê od cz³owieka i istnieje

Por. Jan Pawe³ II, Wiara i kultura. Dokumenty, przemówienia, homilie, red.
M. Radwan, St. Wylê¿ek, T. Gorzkula, Rzym  Lublin 1988. W tej ksi¹¿ce zebrano
ponad piêædziesi¹t wyst¹pieñ Ojca wiêtego na temat kultury, wyg³oszonych tylko
w latach 19791987 (dok³adniej: do 13 czerwca 1987).
29
Por. w. Tomasz z Akwinu, Komentarz do Analityk Arystotelesa, nr 1.
30
Jan Pawe³ II, Przemówienie w UNESCO, Pary¿, 2 czerwca 1980, W imiê przysz³oci kultury, w: Jan Pawe³ II, Wiara i kultura..., dz. cyt., s. 54.
31
Por. tam¿e, s. 54; S. Swie¿awski, Cz³owiek jako twórca kultury, Znak,
27 (1975), z. 9, s. 11221130.
32
Por. tam¿e, s. 54.
33
Tam¿e, s. 55.
34
Por. tam¿e, s. 55.
35
Por. tam¿e, s. 55; F. W., Bednarski, Teologia kultury, Kraków 2000.
36
Jan Pawe³ II, Przemówienie w UNESCO, Pary¿, 2 czerwca 1980, W imiê przysz³oci kultury, w: Jan Pawe³ II, Wiara i kultura..., dz. cyt., s. 55.
28
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dla cz³owieka37. Dawniej, gdy próbowano zdefiniowaæ cz³owieka, odwo³ywano siê do jego inteligencji, wolnoci i jêzyka38. Dzisiaj akcentuje siê g³ównie
kulturê jako wyznacznik cz³owieczeñstwa39. Pierwszorzêdnym przedmiotem
kultury jest rozwój cz³owieka jako cz³owieka, cz³owieka jako osoby, czyli 
cz³owiek jako jedyny i niepowtarzalny osobnik w rodzinie ludzkiej40. Jeszcze
raz trzeba podkreliæ, ¿e tylko cz³owiek tworzy kulturê. Wykorzystuje do tego
swoje talenty. Ju¿ samo rozwijanie talentów jest niezwykle istotne w tworzeniu
kultury. Cz³owiek, który tworzy kulturê, to tak¿e jej g³ówny adresat 41. Kultura
kszta³tuje jednostkê, doskonal¹c j¹, i kszta³tuje jej relacje wobec spo³eczeñstwa. Tak rozumiana kultura obejmuje sob¹ wartoci, które s¹ afirmowane
jako przez wspólnotê, jak¹ tworz¹ jej uczestnicy42. Chodzi tu o te wartoci
duchowe, religijne, humanistyczne, patriotyczne i o wartoci materialne, których sensem jest doskonalenie cz³owieka. Nie wystarczy, by wartoci by³y
tylko dostêpne cz³owiekowi. On musi tworzyæ samego siebie w³asnymi rêkami43. Winien doprowadziæ swoje mo¿liwoci do takiego rozwoju, aby stawa³
siê z dnia na dzieñ, z roku na rok cz³owiekiem duchowo dojrza³ym.
Z tej racji, ¿e kultura wyp³ywa bezporednio z ludzkiej natury, potrzebuje
ona wolnoci dla swego rozwoju44. Koció³ szanuje autonomiê kultury45. Jednoczenie podkrela, ¿e prawo moralne zabezpiecza wolnoæ twórców kultury
przed nadu¿yciami w sferze autonomii. St¹d nie ma rozwoju kultury bez afirmacji zasad i wartoci moralnych, przy czym wolnoæ twórcy kultury zdaje siê
nie traciæ swojego znaczenia zasadniczego. Kultura nie mo¿e istnieæ bez
wolnoci46. Szkodz¹ jej formy przymusu ekonomicznego i politycznego oraz
brak zrozumienia dla inicjatyw spo³ecznych i prywatnych, promuj¹cych prawdziwy humanizm47.
Jan Pawe³ II, Spotkanie z intelektualistami w Coimbrze, Kultura i perspektywy
przysz³oci wiata, w: Jan Pawe³ II, Nauczanie papieskie, t. 5, cz. 1, Poznañ 1993, s. 737.
38
Por. tam¿e, s. 737.
39
Por. tam¿e.
40
Tam¿e, s. 737.
41
Por. tam¿e, s. 737; Jan Pawe³ II, List do artystów, LOsservatore Romano,
20 (1999), nr 56, s. 411.
42
Por. tam¿e, s. 737.
43
Tam¿e, s. 737.
44
Por. tam¿e, s. 738; ten¿e, Do naukowców i przedstawicieli wiata uniwersyteckiego, Madryt, 3 listopada 1982, Wolnoæ, wspó³dzia³anie, uniwersalnoæ, s³u¿ba
cz³owiekowi  warunkami prawdziwego rozwoju kultury, w: Jan Pawe³ II, Wiara
i kultura..., dz. cyt., s. 175184.
45
Jan Pawe³ II, Spotkanie z ludmi kultury w Rio de Janeiro, 1.VII.1980, W dziele
kultury Bóg sprzymierzy³ siê z cz³owiekiem, w: Jan Pawe³ II, Nauczanie papieskie,
t. 3, cz. 2, Poznañ  Warszawa 1986, s. 10.
46
Tam¿e, s. 10.
47
Por. tam¿e, s. 10.
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Jak kultura korzysta z wolnoci, tak te¿ powinna sprzyjaæ jej wzbogacaniu. Chodzi o tak¹ dzia³alnoæ na polu kultury na rzecz wolnoci, która
przyczynia siê do kszta³towania wolnoci moralnie dojrza³ej, zdolnej do odpowiedzialnych wyborów moralnych. Tego rodzaju wolnoæ w. Augustyn
nazywa³ libertas maior48. Wolnoæ, o któr¹ Jan Pawe³ II upomina³ siê dla
kultury, ma  w wymiarze etycznym  jej pomóc. Bowiem fundamentalnym
wymiarem kultury jest zdrowa moralnoæ: kultura moralna49.
Rozwój kultury zak³ada potrzebê poprawnego kszta³towania sumienia50.
Gdy sumienie jest b³êdnie formowane, dochodzi do powstawania humanizmu
dumnego i czysto przyziemnego51. Powstaje wtedy jaka pseudokultura podporz¹dkowana w³adzy lub s³u¿¹ca tylko konsumizmowi obywateli52. Natomiast
dziêki w³aciwej formacji sumienia cz³owiek uczestnicz¹cy w kulturze rozwija
coraz dojrzalej swoje cz³owieczeñstwo, ¿yj¹c w transcendencji w³asnego bytu
wobec wiata i we w³aciwym stosunku do Boga53. Stawanie siê bardziej
cz³owiekiem dotyczy nie tylko wyniesienia cz³owieczeñstwa, ale tak¿e jego
otwarcia siê na Boga54.
Tworzyæ kulturê to nadawaæ cz³owiekowi, ka¿demu cz³owiekowi oraz wspólnocie
ludzi, wymiar ludzki i boski, to ofiarowywaæ i przekazywaæ cz³owiekowi to cz³owieczeñstwo i tê boskoæ, które emanuj¹ z Cz³owieka doskona³ego, z Odkupiciela
cz³owieka  Jezusa Chrystusa55.

Powo³uj¹c do istnienia Papiesk¹ Radê ds. Kultury, Jan Pawe³ II napisa³: Synteza kultury i wiary jest wymaganiem nie tylko kultury, lecz tak¿e wiary (...).
Wiara, która nie staje siê kultur¹, jest wiar¹ nie w pe³ni przyjêt¹, nie w ca³oci
przemylan¹, nie prze¿yt¹ wiernie56.
Por. tam¿e.
Por. Jan Pawe³ II, Przemówienie w UNESCO, Pary¿, 2 czerwca 1980, W imiê
przysz³oci kultury, w: Jan Pawe³ II, Wiara i kultura..., dz. cyt., s. 59; ten¿e, Spotkanie
z ludmi kultury w Rio de Janeiro, 1.VII.1980, W dziele kultury Bóg sprzymierzy³ siê
z cz³owiekiem, w: Jan Pawe³ II, Nauczanie papieskie, t. 3, cz. 2, dz. cyt., s. 10.
50
Por. Jan Pawe³ II, Spotkanie z ludmi kultury w Rio de Janeiro, 1.VII.1980,
W dziele kultury Bóg sprzymierzy³ siê z cz³owiekiem, w: Jan Pawe³ II, Nauczanie
papieskie, t. 3, cz. 2, dz. cyt., s. 10; ten¿e, Do intelektualistów europejskich, Rzym,
15 grudnia 1983, Formowanie sumieñ zadaniem przedstawicieli wiata kultury,
w: Jan Pawe³ II, Wiara i kultura..., dz. cyt., s. 221227.
51
Tam¿e, s. 10.
52
Por. tam¿e, s. 10.
53
Tam¿e, s. 11.
54
Por. tam¿e, s. 11; M. Gogacz, Szkice o kulturze, dz. cyt., s. 116117; A. Chouraqui, Dziesiêæ przykazañ dzisiaj, Warszawa 2002, s. 7982.
55
Tam¿e, s. 11.
56
Jan Pawe³ II, List z okazji powo³ania do ¿ycia Papieskiej Rady ds. Kultury,
Osservatore Romano, 3 (1982), nr 5, s. 2627.
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2. Wo³anie kultury o doskona³oæ
W wypowiedziach Soboru Watykañskiego II i Jana Paw³a II odnajdujemy
okrelenia kultury, które maj¹ charakter moralny. Jeli uwa¿nie przyjrzymy siê
tym okreleniom, to kultura jawi siê w nich jako pewna forma stosunku cz³owieka do siebie samego, do innych ludzi i do wiata57. Kultura zatem poszukuje
formy58. To poszukiwanie wi¹¿e cz³owieka z poszukiwaniem wartoci, wród
których istotne pozostaj¹ wartoci moralne. Istnieje przewiadczenie  przynajmniej w Europie
o dominuj¹cych postawach duchowych w poszczególnych epokach, które odzwierciedlaj¹ siê w stylach artystycznych i literackich, w sposobie uprawiania
nauki, praktykowania religii, prowadzenia wojen, organizowania pañstw59.

To przewiadczenie, które dotyczy aktywnoci cz³owieka, daje podstawê do
mówienia o kulturze moralnej60.
W kulturze, z jak¹ mamy do czynienia dzisiaj, zauwa¿a siê du¿e zmiany.
Dla u³atwienia zrozumienia zmian, dokonuj¹cych siê w kulturze europejskiej,
mo¿na mówiæ  w pewnym uproszczeniu  o kulturze tradycyjnej, zamkniêtej
i o kulturze wspó³czesnej, otwartej61. Pierwsza siêga swoimi pocz¹tkami czasów staro¿ytnych, a swoje apogeum osi¹gnê³a w redniowieczu; pozostaj¹c
w stanie permanentnej ewolucji dotrwa³a do czasów wspó³czesnych. Kiedy
pada pytanie o kulturowe fundamenty Europy i o wspólny mianownik, mówi
siê zawsze o dziedzictwie greckim, rzymskim i judeochrzecijañskim, o Atenach, Rzymie i Jerozolimie62. Kultura ta zas³uguje w pe³nym tego s³owa
znaczeniu na miano chrzecijañskiej63. Id¹c za myl¹ Christophera H. Dawsona (18891970), mo¿na podaæ kryterium, które rozstrzyga o s³usznoci stosowania okrelenia kultura chrzecijañska. Wed³ug Dawsona o kryterium
pozwalaj¹cym na takie okrelenie kultury decyduje religijne zaanga¿owanie
Europejczyków, ich ¿ywa wiê z Chrystusem, owocuj¹ca dzie³ami, w których
obecna jest myl Mistrza64. Specificum chrzecijañstwa, mianowicie caritas,
Por. J. S. Pasierb, Pionowy wymiar kultury, Kraków 1983, s. 7.
Por. tam¿e, s. 7.
59
H. Woniakowski, Jednoæ kultury europejskiej: fikcja czy rzeczywistoæ?,
W drodze, 7 (2004), s. 16.
60
Por. A. Rodziñski, Pojêcie i typy kultury, Ateneum Kap³añskie, 62 (1970),
t. 75, z. 2, s. 194.
61
Por. J. S. Pasierb, Pionowy wymiar kultury, dz. cyt., s. 7; M. Gogacz, Szkice
o kulturze, dz. cyt., s. 1518.
62
H. Woniakowski, Jednoæ kultury europejskiej: art. cyt., s. 19.
63
Por. tam¿e, s. 20; J. Pasierb, Pionowy wymiar kultury, dz. cyt., s. 3861.
64
Por. Ch. Dawson, The Historie Reality of Christian Culture, London 1960,
s. 1433; R. E. Rogowski, wiat³oæ i tajemnica, Katowice 1986, s. 156158.
57
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przenika od kilkunastu stuleci wypowiedzi artystyczne, tworz¹ce kulturê. Twórcy
dzie³ sztuki odnajduj¹ dla siebie inspiracjê w Ewangelii.
Z kolei kultura, któr¹ mo¿na by okreliæ jako wspó³czesn¹, znajduje siê
jeszcze in statu nascendi, co sprawia, ¿e stosunkowo trudno j¹ jednoznacznie opisaæ. Jest ona inna ni¿ kultura tradycyjna; jawi siê jako bardzo zró¿nicowana65. Obydwie kultury niejako s¹siaduj¹ w dzisiejszej Europie. Dla
pe³niejszego zrozumienia obydwu nurtów kultury warto podj¹æ próbê okrelenia, jakie wartoci kszta³tuj¹ kulturê tradycyjn¹, a jakie s¹ obecne w jej
teraniejszym nurcie.
Kultura tradycyjna obdarza cz³owieka poczuciem ³adu i harmonii. Wydaje
siê, ¿e dawniej wystêpowa³a pewna odpowiednioæ rozwoju cz³owieka i kultury. Ró¿ne formy kultury i uczestnictwo w niej by³y na miarê cz³owieka, czyli
zrozumia³e dla przeciêtnego ich odbiorcy. Z twórczoci¹ artystyczn¹ redniowiecza i czasów nowo¿ytnych  przynajmniej z wieloma jej przejawami (architektura, malarstwo, rzeba, piew i muzyka...)  obcowa³ w zasadzie ka¿dy,
kto w niedziele i wiêta udawa³ siê do kocio³a. Co wiêcej, sztuka zwi¹zana
z kultem religijnym nabiera³a ¿ycia; przed figurami i obrazami cz³owiek klêka³,
modli³ siê, kontemplowa³ piêkno, którego brakowa³o mu w codziennym ¿yciu.
Do piêkna obecnego w dzie³ach sztuki odwo³ywali siê kaznodzieje, ukazuj¹c
g³êbsze treci zwi¹zane z tematyk¹, najczêciej biblijn¹, zawart¹ w obrazie,
rzebie czy utworze muzycznym.
W kulturze tradycyjnej wystêpowa³ pomiêdzy osob¹ a innymi ludmi, jak
i miêdzy cz³owiekiem a natur¹ stan pewnej równowagi i harmonii. Mia³o
to charakter trwa³y. Istnia³a zawsze zdolnoæ powrotu do tej równowagi, gdy
z jakich powodów ta równowaga zosta³a zachwiana. Kultura ods³ania³a
przed cz³owiekiem pewien zespó³ norm i wartoci, które okrela³y, jak nale¿y
zachowaæ siê w okrelonych sytuacjach.
Wydaje siê, ¿e w kulturze tradycyjnej cz³owiek bardziej zgadza³ siê na
siebie, ³atwiej akceptowa³ granice swojego stanu, losu i tym samym ³atwiej
by³ sob¹. Prawdopodobnie by³ te¿ szczêliwszy, niekoniecznie tak siebie okrelaj¹c. Cz³owiek nie odczuwa³ jeszcze wyranie rozdarcia pomiêdzy tym, kim
jest, a tym, jakim powinien siê staæ, czyli pomiêdzy sob¹ jako podmiotem
a sob¹ jako przedmiotem.
Tak¿e relacje jednostki do Boga, do blinich  w tym i do przyrody 
ulega³y przemianom. W ¿yciu spo³ecznym wa¿na by³a przynale¿noæ do stanu.
Cz³owiek wiedzia³, na jakim szczeblu drabiny spo³ecznej siê znajduje. Uwa¿a³,
¿e powinien w swoim stanie pozostaæ. Ch³op mia³ w zasadzie na zawsze
pozostaæ ch³opem, a urodzony w rodzinie ksi¹¿êcej ksiêciem, ksiê¿niczk¹.
Uczono go, ¿e tak byæ powinno, bo taka jest wola Bo¿a. Istnia³a niewielka
mo¿liwoæ przemieszczania siê na drabinie spo³ecznej. Dawa³y j¹ w zasadzie
65

Por. J. S. Pasierb, Pionowy wymiar kultury, dz. cyt., s. 12.
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tylko Koció³ i uniwersytety. Dziecko ch³opskie mog³o po zdobyciu wykszta³cenia, co by³o czym raczej wyj¹tkowym, awansowaæ do stanu duchownego.
Czasem do stanu rycerskiego. Niezale¿nie od oceny owego status quo trzeba
stwierdziæ, ¿e dawa³o to cz³owiekowi poczucie spokoju. Nie odczuwa³ on tego
cinienia, jakiego dowiadcza cz³owiek wspó³czesny, mianowicie imperatywu
nieustannego wznoszenia siê, awansowania, przekraczania granic dotychczasowego sposobu ¿ycia, potrzeby wysferzania siê.
Stosunek cz³owieka do innych ludzi oraz do wiata by³ w kulturze zamkniêtej uregulowany obrzêdami i wzorami zachowañ. Obrzêdy regulowa³y
pracê  a by³a to praca g³ównie na roli. Cz³owiek wiedzia³, w jakie wiêto
kocielne nale¿a³o rozpocz¹æ pracê w polu, kiedy trzeba by³o zaczynaæ siewy
itp. Wszystkie wa¿niejsze wydarzenia z ¿ycia podlega³y normowaniu przez
obrzêdy. Cz³owiek wiedzia³, jak siê owiadczyæ; wiedzia³ te¿, jak nale¿y
przygotowaæ siê na mieræ, która notabene nie stanowi³a dla niego takiego
wstrz¹su jak dzisiaj. By³a czym naturalnym, do czego cz³owiek przygotowywa³ siê przez ca³e swoje ¿ycie. Na mieræ cz³owiek patrzy³, widzia³ j¹ wokó³
siebie. Nie ukrywano prawdy o mierci, tak jak czyni siê to obecnie.
Kultura tradycyjna obdarowywa³a cz³owieka spokojem, harmoni¹,
nieomylnoci¹, ¿¹daj¹c tylko jednego  pos³uszeñstwa, podporz¹dkowania siê
obowi¹zuj¹cym kanonom zachowañ66. Cz³owiek nie musia³ sam rozstrzygaæ
problemów moralnych, czyni³a to za niego ogólnie dostêpna kultura. Nie nak³ada³a na niego odpowiedzialnoci za wybory w okrelonych sytuacjach
¿yciowych. Istnia³y wzorce zachowañ na wszystkie okazje. Tak by³o w ¿yciu
wieckim, tak by³o w Kociele. Istnia³o poczucie ortodoksji obyczajowej. Jej
zak³ócenie by³o naganne, grzeszne.
¯yjemy w czasie, w którym kultura tradycyjna istnieje  jeszcze  i jednoczenie dostrzegamy mnóstwo elementów nowej kultury, kultury wspó³czesnej.
Jedne z nich s¹ pozytywne, inne budz¹ niepokój, wrêcz zagra¿aj¹ kulturze.
Co tak naprawdê zmienia siê w kulturze postrzeganej w perspektywie
wartoci etycznych? Co wyznacza jej nowy kszta³t? Przede wszystkim kultura
pozbawia nas poczucia harmonii. Zakwestionowano dawne kanony zachowañ
i mylenia. Znajdujemy siê w jakim miejscu, z którego w zasadzie nie ma
powrotu do przesz³oci. Poczulimy siê niezbyt dobrze w nowym wcieleniu,
jakie daje nam kultura wspó³czesna67. Cz³owiek czuje siê dzisiaj zagubiony
i niepewny, dowiadcza kryzysu i to w stopniu nieznanym w przesz³oci.
Por. tam¿e, s. 10.
Por. J. S. Pasierb, Pionowy wymiar kultury, dz. cyt., s. 1213; J. Szacki,
O kanonie kultury europejskiej uwagi sceptyczne, Znak, 46 (1994), z. 7, s. 1823;
A. Osêka, Po rewolucji artystycznej, na ruinach norm, Znak, 46 (1994), z. 7, s. 2430;
I. Kania, Kanon kultury: sztywna forma czy ¿ywa treæ, Znak, 46 (1994), z. 7, s. 3844;
H. Kiere, Spór o sztukê, Lublin 1996.
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Zmiany w kulturze dzisiejszej polegaj¹ m.in. na tym, ¿e siê wyspecjalizowa³a. Kulturê tworz¹ artyci. Zwyk³y cz³owiek, który dawniej spontanicznie
uczestniczy³ w kulturze, dzisiaj czuje siê oniemielony brakiem kompetencji.
Poniek¹d jest z tego zadowolony. Zwolniony ze wspó³tworzenia kultury, w wiêkszym stopniu staje siê jej konsumentem ani¿eli twórc¹. Dzieje siê tak g³ównie
dlatego, ¿e kultura wspó³czesna poprzez swój skomplikowany charakter, przekraczaj¹cy pojemnoæ ludzk¹, stawia cz³owieka w sytuacji niemo¿noci odnalezienia siê w niej. Dzisiaj nie wystarczy byæ wykszta³conym cz³owiekiem, aby
rozumieæ sztukê wspó³czesn¹. Wobec ogromu propozycji kultury dzisiejszej
cz³owiek musi dokonywaæ wyboru68.
O jaki wybór tu chodzi? Co z polifonicznej kultury wspó³czesnej jest do
wziêcia przez cz³owieka i to bez obawy pope³nienia pomy³ki? Na pewno
kultura wspó³czesna zawiera wiele elementów budz¹cych zastrze¿enia, ale
nie mo¿na pomin¹æ faktu, ¿e domaga siê ona od cz³owieka profesjonalizmu,
czyli doskona³oci w tym, co on czyni. Doskona³oæ ma swoje ród³o w mi³oci. Trzeba kochaæ to, co siê robi, aby osi¹gn¹æ doskona³y kszta³t. Chodzi tu
o mi³oæ, której nieobca jest kontemplacja rzeczywistoci. Nie wystarczy
powiedzieæ kocham. Przedmiot mi³oci musi staæ siê przedmiotem podziwu.
Dopiero wtedy mi³oæ wype³ni siê m¹droci¹, staj¹c siê tym samym autentycznym aktem wolnoci i prawdy.
Wo³anie o doskona³oæ wspó³gra z kultem wynalazczoci. Jest to widoczne zw³aszcza w nauce i technice. I tu mo¿na odnaleæ pewn¹ wskazówkê
dla nas. Ka¿dy powinien staæ siê wynalazc¹, a najwa¿niejszym wynalazkiem
winno byæ odkrycie idea³u swojego ¿ycia, dokonanie odpowiedzialnego wyboru: kim i jakim cz³owiekiem naprawdê chcê zostaæ.
Cz³owiek ma wrodzon¹ potrzebê twórczoci, która mo¿e go ocaliæ69. Twórczoæ stanowi dziedzinê, która apeluje do mo¿liwoci cz³owieka, zwracaj¹c go
do piêkna, harmonii, jakoci. Wspó³czesna cywilizacja jest nastawiona na iloæ,
natomiast potrzeba twórczoci domaga siê zupe³nie innych kryteriów. W wiecie wszechobecnej reklamy i globalizacji postaw ludzkich odkryæ i prze¿yæ
swoje, a nie cudze ¿ycie  to zadanie, jakie staje przed cz³owiekiem, który
¿yje wspó³czenie i chce odpowiedzialnie uczestniczyæ w kulturze70. Tworzyæ
swoje w³asne ¿ycie to odpowiedzieæ na trzy podstawowe pytania: o stosunek
do siebie, do innych oraz do wiata. W poszukiwaniu odpowiedzi wyj¹tkow¹
rolê odgrywa wiat³o wiary. Ono pozwala widzieæ cz³owiekowi, kim jest przed
obliczem Boga. A zostalimy stworzeni na podobieñstwo Boga. I tej prawdy
68
Por. Jan Pawe³ II, Do wiata kultury, Quito, 30 stycznia 1985, Zaproponujcie
wiatu model cywilizacji chrzecijañskiej, w: Jan Pawe³ II, Wiara i kultura..., dz. cyt.,
s. 267275; J. S. Pasierb, Pionowy wymiar kultury, dz. cyt., s. 14.
69
Por. J. S. Pasierb, Pionowy wymiar kultury, dz. cyt., s. 15.
70
Por. tam¿e, s. 15.
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nie da siê pomin¹æ w egzystencjalnych poszukiwaniach odpowiedzi o jakoæ
prze¿ywania cz³owieczeñstwa.
Kultura tradycyjna domaga siê od cz³owieka przystosowania siê  jej
wyznacznikami s¹: autorytet, prawo, pos³uszeñstwo  natomiast dzisiaj chodzi
g³ównie o wybór. A skoro chodzi o wybór, to tym samym pe³niejszego znaczenia nabieraj¹ wolnoæ cz³owieka i dostêp do informacji, czyli prawda. Cz³owiek jest skazany na w³asny wybór, musi ¿yæ na swój rachunek.
W Konstytucji duszpasterskiej o Kociele w wiecie wspó³czesnym
Soboru Watykañskiego II, Gaudium et spes, znajduje siê zapis: Godnoæ
cz³owieka domaga siê tego, by dzia³a³ on stosownie do wyborów wiadomych
i wolnych71. Postêpowanie cz³owieka stosownie do wyborów wiadomych
i wolnych niejako domaga siê, aby uzna³ on pewne wartoci za swoje w³asne
i aby uzna³ je za istotne dla kultury. Moralne dojrzewanie cz³owieka, który
uczestniczy w kulturze, dowiadczaj¹c obecnoci w niej starych i nowych
wartoci, pozwala na dokonywanie wyborów wiadomych i wolnych. Podejmowanie tego rodzaju wyborów to wyraz afirmacji godnoci cz³owieka. Jest
przejawem w pe³nym tego s³owa znaczeniu kultury moralnej.
Swoje rozwa¿ania o moralnoci, zawarte w Veritatis splendor, Jan
Pawe³ II rozpoczyna od analizy treci dialogu pomiêdzy m³odym cz³owiekiem
a Jezusem72. Wybór tekstu biblijnego, otwieraj¹cego nauczanie papieskie
na temat moralnoci nie jest przypadkowy. Zasadniczy problem etyczny
cz³owieka stanowi wybór, który rozpoczyna siê pytaniem o dobro. Ono
otwiera drogê do zbawienia: Nauczycielu, co dobrego mam czyniæ, aby
otrzymaæ ¿ycie wieczne? (Mt 19,16). Stawiaj¹c na samym pocz¹tku swojej
teologicznomoralnej refleksji pytanie o dobro, papie¿ zrywa z pewnym sposobem uprawiania teologii moralnej, który na pierwszy plan wysuwa³ nakazy
i zakazy. Zmiana optyki w refleksji nad moralnoci¹ wp³ywa znacz¹co na
kulturê moraln¹.
W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o dobro cz³owiek korzysta z wolnoci. Wolnoæ umo¿liwia mu wybór dobra. Ale jednoczenie ten wybór pomna¿a ludzk¹ wolnoæ. Fakt, ¿e wolnoæ jest wartoci¹ kszta³tuj¹c¹ wybory
moralne cz³owieka, wp³ywa na rozumienie roli norm prawa moralnego. S³u¿¹
one potwierdzaniu zdolnoci cz³owieka do korzystania z wolnoci. Prawo moralne uczy ¿ycia w wolnoci. Pokazuje drogê ku wolnoci i pozwala widzieæ
bezdro¿a wolnoci. Daj¹c ludowi, który wyszed³ z niewoli egipskiej, prawo
spisane na kamiennych tablicach, Bóg uczy³, czym jest wolnoæ i jak z niej
korzystaæ. Dekalog to abecad³o wolnoci  wolnoci, któr¹ ¿yjemy, d¹¿¹c do
dobra i szczêcia, wolnoci, któr¹ ¿yjemy zgodnie z prawami nios¹cymi
71
KK 17; Cz. Bartnik, Z teologii kultury, Ateneum Kap³añskie, 81 (1989), z. 3,
s. 354366.
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wyzwolenie73. Tak rozumian¹ wolnoæ kszta³tuj¹ wartoci, wspomniane ju¿
dobro i szczêcie74.
Wracaj¹c do opisu rozmowy Jezusa z m³odym cz³owiekiem, zatrzymajmy siê
na wypowiedzi Mistrza: Jeli chcesz byæ doskona³y, id, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a bêdziesz mia³ skarb w niebie. Potem przyjd
i chod za Mn¹! (Mt 19,16-21). Pozbyæ siê maj¹tku, rozdaj¹c go ubogim i pójæ
za Jezusem to nic innego, jak staæ siê  na wzór Mistrza  darem dla blinich.
A na tym ostatecznie polega mi³oæ. Mi³oæ jest najwy¿sz¹ wartoci¹, tworz¹c¹
kulturê i moralnoæ chrzecijañsk¹. Przy takim rozumieniu moralnoci grzech
rozumie siê jako nadu¿ycie wolnoci75. Jak wolnoæ pozwala cz³owiekowi stawaæ siê bardziej cz³owiekiem, tak jej nadu¿ycie powoduje, ¿e w wymiarze
moralnym cz³owiek staje siê mniej cz³owiekiem, szkodz¹c tym samym kulturze.
Chrzecijañska moralnoæ jest na wskro humanistyczna, pozwala czyni¹cemu dobro cz³owiekowi potwierdzaæ jego osobow¹ godnoæ. Afirmacja
godnoci dokonuje siê moc¹ wiadomych i wolnych wyborów dobra, które
zbli¿aj¹ cz³owieka do Boga.

* * *
Podsumowuj¹c w¹tek refleksji teologicznej o obecnoci cz³owieka w kulturze dzisiaj, wolno wysnuæ nastêpuj¹cy wniosek: dojrza³y kszta³t cz³owieczeñstwa okrela doskona³oæ. Kultura wspó³czesna w stopniu nie mniejszym
ni¿ kultura tradycyjna apeluje do cz³owieka o jego doskona³oæ76. Doskona³oæ
ta znajduje swoje odbicie w relacjach cz³owieka z innymi ludmi.
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G. Weigel, Czym jest katolicyzm? Dziesiêæ kontrowersyjnych pytañ, Kraków
2003, s. 96.
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Kultura jest swoistym sposobem ¿ycia czy bycia rodzaju ludzkiego, a zarazem
kszta³tuje ona wiêzi, które stanowi¹ o wyj¹tkowym charakterze ¿ycia spo³ecznego
cz³owieka. Ludzie prze¿ywaj¹ ¿ycie w sposób prawdziwie ludzki w³anie dziêki
kulturze77.

W ka¿dym b¹d razie w kulturze chodzi o cz³owieka, który we wspólnocie
z innymi winien stawaæ siê bardziej cz³owiekiem78.
Summary
CULTURAL TRANSFORMATIONS
AND THE M ORAL EXCELLENCE OF MAN
The history of culture confirms that culture undergoes changes. For the sake
of evangelization, the Church makes attempts to adapt its language to particular
cultural contexts. Hence, there appear projects of evangelization of culture as well
as inculturation.
Man can develop spiritually thanks to culture enriched with Gospel values.
Created in the image of God, man discovers Gods calling for perfection, and perceives
this perfection in beauty. Referring to the teaching on culture contained in the thought
of the Second Vatican Council and theological heritage, especially the works of St.
Thomas Aquinas, John Paul II defines culture as the specific way of human existence.
On the one hand, man  in community with other people  creates culture, on the other
hand, culture influences human thinking and deeds. It is thanks to culture that people
experience themselves and assess their own behavior in a truly human way.
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