Czym jest filozofia chrzescijailska
MIECZYSLAW GOGACZ

Nie ulgodniono do dlisiaj
i nie prlYiE;lo jednej koncepcji
filozoiii
chrzescijansldej.
Funkcjonuj'l wiE:c rMne uj~
cia lej mOloiii, a nieki6re
z nich dominuj<t. W Polsce up.
stosuje siEl dose wyrainie
ellery rOlumienia iilozofii
ehrzescijanskiej. Nie wymka
Jednak z 'iego, i.e kaidym
z nich naleiy si~ poslugiwac.

leoriopoznawczycJl, a lakie elyczoych", byz kolei zajqe sill "modyfikacjq struktur koscielnych, praw i obyczaj6w kalolickich':. [ T. Pluianski
dodaje, ze "obserwacja rozwoju WJidarzen w zakresie funkcjonowania filozofii katolickiej nie daje podstaw do
przypuszczenia, by midla OOd wykazywac dalsze. lendencje tw6rczego
rozwoju". (T. Pluianski;Filozofia katolicka dzis. "Czlowiek i swiatopoglqd·· 1,1974 , s. 36, 41--42, 50).
oie irodlem tej balamutne· koncepcji les takie teza 0 ozsamoscl
lITOZotll ze sWlato~g[qdem. W kazaym razle·takl poy 'ld dose szeroko
funkcjonuje i nie ulatwia wykazywania roznic mi'ldzy filozoli'l . teologiq,
swiatopogl'ldem i kllltllfq.
Koncepcja dominuj1lca w tekstaen autor6w niemarksTstow.
. SKIch, KIOrz me S9 zawodowymi teologanu rub irozolaml: lHOZOn>:

I<oncepcja dominuj'lca "'~
tach milrksistowskid>: liTOZoliq
cllrzescljansk'l jest cala tw6rczose intelektualna katolik6w. wyznaczona trP.Sciq "Credo", dokumentami sob,Oi:6w , encyklikarni papieskimi, .l£lkstami IIZDilnych przez l<oScj6\ . cfirze sCl)atlSkij slanOwHt wypracowapisal7.Y· Utozsamia siEl tu wiElc filozone przez ludzi pogllldy na temat rze~escijanskq z calll kulturq, twoczywistosci. czlowieka, poznania. morzonq przez chrzescijan, a w Polsce col nosci , te jedllak. kt6re nie_gl w. ko;:.
gl 6wllie przez katolik6w. CZ'lsto z tej liz ji z t(esciq prawd w~est to
racji na7.ywa siEl tEl !ilozoliEl filozoli'l 'ujo;cie r8cZe)il'rru~potogne, nie
katolickll .
zawsze pogtt:blune, Ylaweri:lliskie
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nie zwi'lzanq z upolzqdkowanym obrazem swiata i czlowieka. FiIozofia
bowiem lunkcj<inuje w teol~ii jako
sp6jny io;zyk wyraza]ijcy rzeczywisttmt. Teulog lila wlMfile w tel rzeczyWtstosci ukazae to. co B6g wnosi w los
czlowieka, gdyi tylko wtedy jego wyjasnienia stajq sill czytelne. Poniewai
ukazu]e objawionq rzeczywistose, powinien poslugiwae siEl filozoli q wfasnie rzeczywistoSci realnie istniejqcej,
a nie tylko przez nas myslanej. Ryzykuje, gdy posluiy sill lenomenol09iq,
egzystenejalizmem. strukturalizmem.
ktore dotyczq tego, co moiliwe, a nie
tego. co jest. gdy zarazem zaklada
z motywow duszpasterskich. ze jElzyk
tych Iilozofii zna jego sillchacz.
W tych !ilozoliach nie IIkaie rzeczywistosci Boga i zbawienia. Musialby
bowiem to. co realne, ukazae jako
wylqcznie moiliwe, jako wi>:c tylko
myslane, gdyi moi:liwose jest myslana, a nie rzeCZYWlsta. Wtecl.y jeonaK
nre mowllby 0 realnym i iywym Bogu .
Filozolia chrzescijanska jest dzis
dlil teologa zespolem tych problem(;w, dowolnie wybranych. za pomocol ktorych przekazuje on - jak mi sill
wydaje - tresci wiary.
fiIo20!owje pnjmujq filozofje
cfirzescijariskq z~nie od
piZyjrnowanej koncepdi filozolii . PmikCjonuje dzis wiele tych
'~pcji, w Polsce przynajmniej
czternascie. Ma to jednak znaczenie
tylko w polemikach specjalistycz nych. W bardziej potocznych i publicystycznych dyskusjach nad chrzescijanskosciq filozolji zwyciElia proste
odroinienie Iilozolii wsp61czesnej od
tomizmu.
j
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Wizja sw. Tomasza z Akwinu. Obraz Sdssetty. XV w.

Jest to ujElcie tak zaskakujqce, ze
trzeba je udokumentowae. Oto tekst
T. Pluianskiego, ktory przez lilozoliEl
katolir.kq wlasnie rozumie "refleksj~
filozoficznij wyroslq bezposrednio
z inspiracji katolickiego wyznania
wiary i z wyznaniem Iym nie IrdCijCij
!leislego zwiqzku", stanowiqcq krijg
.. koocepcji jawnie lub milczqco aprobowanych przez Kosci61 rzymski". Fi-

lozolia ta odpowiacia na pytanie ,,0
stosl/oek do dolychczasowej tradyeji
myslowej kalolicyzmu; ... 0 przyczyny
przeiywllniil kryzysll religijllosci
chrzeseijanskiej; 0 stosunek katoli<:yZOlIl i Kosciola ... domarksizmu i so-

cjalizOlu ... Dla odpowiedzi na te PI'lania Iilozolia kalolicka rna wypracowac szereg zasaci " onlologicznreh.
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koncepcji. marksistowskiej, lecz dopuszczajijce polemikEl z teoriami teo10gic7.nymi. ktore takie Sq ujElciami ,
wypracowanymi przez ludzi , wyjasniajqcymi rzeczywistose objawionq.
Teologowie kierujij siEl racze ·
re
IC
,wedJilg ore) eo og moze posluiye sio; dowolme wybranq przez sjebje
i1:nrro~i IIznd, ze ulatwia mu
6mr-'k~tywne przekazame
trescl wlary. i'Jazywal'l
regll!1l mo~uszpasterskim i posluguj'l sio:
tak, Iilozoli , jakq po prostu znalq.
Zdarza sio: cZEls 0, z ·
Z ne].
feJi" prczentowanle tresCl objawlenia
staje siG wtedy wersjq niesp6j"nq
i wlasnie niekomunikatywnq. gdyi
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lesn'l istotEl, przejawia sWil duchowose nie tylko w realiach osobowych.
lecz takze w intelekcie i wOI~el~
b t6w do intelektu daje wie z ,re acja 0 wo 1 ale sprawnosc.
Y cz 0wlek pozna swym intelektern osobowe relacje milosei. wiary i nadziei,
i gdy SW'l wol'l podejmie decyzjEl, aby
one trwaly, gdyi stanowiq srodowisko
os6b, wchodzi w etap metanoi: zna
wartose tych religiii pragnie w nich
pozostawae. Nieutracalne trwanie
tych relacji z ludimi i z Bogiem, warunkujilce nieustannll konteOlplacj~
istoty Boga "twarzq w twarz" , jest po
prostu zbawieniem.
Dla tomist6w !ilozofia jest po prostu
al60 zgodnym z bytami rozumieniem
ich i wyrazeniern w zargurnentowanym ujElciu. albo jest poglildem nie
ujmujqcym tego, ie byty istniejil
i czym Sil . Jest albo mawdziwa, alba
lalszywa. "C"
Nie rna willC !ilozolii chrzestijaQsk,eJ . Jest tylkO 1II0;iona, k[6ra powin"ilirOyc zgodnym z prawdq ujElciem
rzeczywistosci. Gdy posluiy .ll!Lni~
chrzescijanin, wtedy prawdzlwe ujl;i:~. co lstmele, mgdy nie minie
s~ z Istniejqrtrn Bogiem, kt6ry ponadEo ob]awi , ie kocha czlowieka
i pragnie z nim nieutracalnie dzielic
przyjairi i swoje wewnEltrzn e iycie
Tr6jcy Os6b.
c) Dowiedimy tu, ze ~Ltci korz~taja z !ljef porzi\dkWqcycb pofillci na fiIozof~ chrzescijansk q. Odroinia Sie mianowlcle !!lilillllichrzeseijanskll w sensie meto1010gi~, ~I~'nym. ~~.§iiO Qg~~
nym I sw,-atopogr.ra~y!!1..._
- - ~enSle~~~~~ :;:e

W
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ta jak Die rna c rZPscij 6skiej
a) z...wolennicy tak zwan~j liIozofii
~tem~ki, czy ehrzescijariskiego
~polczesnej, dla kt6rych przedmiotern tuozuni jest glownie swiadomose ·samocho u. Jest dobry lub zly samoch6d . Jest po prostu lilozolia prawdzii podmiotowose czlowieka, korzystawa lub zawierajqca bl>:dy .
jqcy z ujllc lenomenologii, egzystenW sen ie histor cznyrn Ii
cjalizmu. strukturalizmu, uwaiajq. ie
eh zescijarisk q moilla nazwae probleuj'lcia te Sq na~ycone ehrzescijanskosmy. dotytz(jce m;e~¥~~!tt:l.ZQlo
ciq, gdyi ro:>.waia sio: w nieh sens
szone przez chrzesclJan l~do·
iyda. los czlowieka, jego zagroienia ,
sta-ranniejszego prlemys[ema. co nie
IElki. cierpienie. jego smiere. wiecznose. nadzieje. ywaiajq wiEle, illilil:. oznacza wplywania na wynik przeloliEl chrzescijanskq stanowi trad~ mysleri, tak jak skierowanie kogos do
lekarza nie przesqdza 0 diagnozie .
ptlitonska I Ie] wspolczesne oonllany.
Filozofia chl7.escijanska w sensie
~ ktorycfi okresla siEl byty ieh celami,
antropologicznyrn to uprawranl!-pTzez
systemarni wartosci i wyjasnianiem
dafiycll h[ozol6w zagadmema TiIoZo-:
ludzkich przezye.
Ii~ore mleresuJiI Icn-jaKo
c~n. np. zagaomeiiie-- przy:czyn, uwyrainiaj'lce problem Soga ,
podobnie zagadnienie bytowej struktury czlowieka i w tej st'l.lkturze status
duszy.
Filozo!ja chrzescijariska w sensje
sWiatopon1ijdowym to polqczenie
wldi fi uoszar mewoo1ogH_tn y lte~
d n I1ozohcznyc I reiJgl)nye ,poIi\czenie, klore wiel u ffIowlom,
a wsr6d nich tomistom . wydaje si~
b) Tomisci proponujij filozofiEl rcnieporozumienienl.
alnie istniejijcych by tow jednostkoDodajmy tu , ie na gran icy ujp,cia
wych. Czlowieka uwa7.ajq takie za
historycznego i swiatopoglqdowego
realnie istniejqcy byt jednostkowy,
sytuuje sill, o.ddzialuj'lca silnie nB to kt6ry z racji swego istnienia jest jedrgj~tOW, konrepC\l GilSond . Uwaza
noSci'l. prawdij i dobrem. dziElki czeon. ze Itlozofia c rzMcllartsratOia
mti nawiqzllje z innymi ludimi osobof~ora pOWStola '; obs'lllrZe
we relacje milnsci. wiary i nadziei,
t~ez telhlH!!tI": !&IITWlNF
wprowadzajijce w humanizrn . Te saznaczon~est to wed lug niego Iilozome relaeje, wi1liqce czlowieka z BoIi
u tstniel cego, ktorij wyodf(~b
giem. wprowadzajll w religill. A poniILz leologll I Ozo!owle, rozwazal niewai spelnily siEl one realnie pierw~e ohjawlOne IDlie Boga:
szy raz w Chrystusie, w kt6rym powiq:,Jeslem, ktorl Iestern " . Gilson dopo:
zanie czlowieka z Bogiem stalo siEl ai
wiada tez, ie ;)ozolip, bytu, wypracojednil osob'l 0 boskiej i ludzkiej natuwanq przez Grek6w, sredniowierze
rze. wprowadzajq przez Chrystusa zaprzeksztalcilo w leoloCli~. z kt6rej 110·
wsze w chneScijaristwo. Czlowiek,
kl6ry OprO(2 istnienia rna takze
wspolstanow.clcq go duchowo - cieOokonczenie na sIr. 23"
a
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In.~tucle I ~"ganlzacja spoleczno-poIIlyczne ..,ladalq zamowlenla w mlejscowych Oddzlatach RSW "PrasaKsl~ka-Ruch". Zaklady prBCY Iln.lylucie w mlejscowosclBCh, w ktOrych.
nla ma Oddzlalow RSW zamawlalll
prenumeralt; w urzQdach poezlowyeh
lub u dorqczyelell. Cena prenumeraly:
roczna zI 468, pOlroczna zI 234, kwarlalna zI 117. Prenumeralll kralowq
przylmulll wszystkle urzqdy poczlowa
I dorqczyclela w la.mlnach: do dnla 25
IISlopada na s~czet\ I kwartal, I pOlroen I caly rok naslljPny; - do dnia 10
katdogo mlealllC8 (z wylqlklem grudnla) poprzedzaillcago okras prenumera~. Inlormacll 0 warunkaeh pranumeraly udzlalalq Oddzlaly .. RSW "Preaa-Ksllltka-Ruch" I urzQdy poezlowe.
Prenum8falQ ze zlecenlem wysylkl za
grBnlc,!, kl6ra lesl 0 50 proc. droiSlB
od pranumerely kralowal die osob prywlllnych a 0 100 proc. dill inslytucli
prZyJrnuia
RSW
"Prasa-K.lqik.aRueh" CENTRALA KOLPORTA2u
PRASY I WYDAWNICTW, ul. Towarowa
28, 00-958 Warszawa, konlo NBP XV
Odzllll ' . . ,
·Wa .......le
nr
1153,201045-139-11 w lermlnach podanych dla prenumeraly krajowaJ.
Zak/ady Wldllalodrukowe RSW "Preaa-Ksillika-Rueh", Wa.szawa ul. Okopowa 58/12.
.
Nle zam6wlonych malerlalaw I zdlt:t
redakcla nle zwraca.
Nr Indakau 38304.
N. zam. 444. 0-$4.

Dokonczenie ze slr_ 6
woiylnose uczynila filoZOfill. Ta nowozytna filozofia jest pozornie filozofi'l.Filozofi'l naprawd.; jest wypracoViana w obszarze teologii filozofia bytu istniejilce9o, ujmujqca to, co najgl<:bsze i rzeczywiste.
aritain uwaial, ze filozofiil
'chrzeScijarisk" Sll rozstrzygnje-cia, korygowane Oli)'d'wieniem
jako negatywnym kryh;num prawdzif'0sci . Gilson w Ie) sprawie dMaWal,
za filozofiq chrzescijariskll jest raczej
to, co wypowiada filozof·chrzescijanin od poCZiltku wrailiwy na wszyst-

C

kO, co nie narusza wiernosci Objawieniu. Filozofowie, klorzy myslll kategoriami swiatopogilldowymi lub neoplatoriskimi, mogli willC zarLuca': tomistom lub uwaiac za sluszne, ie ich .
tilozofia jesl komentarzem do Pisma
sw., wyjasnianiem Objawienia, uzasadnianiem katolickiego ,Credo",
rozwl)amem tylko hlozouczllycb aspeICtow imienia ,,Jestem, k~
j£§tem ..;

sleniu zasad'l nielo:lsamosci dwu by-.
tow, ich identycznosci, niepowtarzalnosci i realnosci.
A przez filozofill chrLeScijanskll
moina takie rozumiec w obszarze teologil te rozstrzY9nillcia, ktare wynikajll z postawionego prawdom wiary pytania, czym to jest jako islniejllca rzeczywistosc, np. c.lym jest relacja zbawienia jako relacja, czym jest osoba
w Bogu , skoro wiemy, czym jest ona
jako byl.

MIECZYSLAW
GOGACZ

Czfowiek jest skazany na posiadanie tradycji
Dokonczenie ze sir. 8
dujil 0 rzeczywistej wartosci wytworow, a WTIlCZ przeciwnie - ch<:e zysku
prowadzi najczIlsciej do pomnaiania
iloSci produktow kosztem icb jakosci,
szczegolnie w dotycbczasowym systemie rozlicz1;mia pracownikow i tworcow .
by willC przezwycilliye aktualny kryzs cywilizacyjno-kultu. rowy, Irzeba opanowae kryzys
myslenia filozoficznego, sillgajilc do
skarbnicy tradycji filozoficznej, by
odnalez.: pierwotny sens poille, bez
ktarych nie sposob racjonalnie myslee
i mowie 0 otaczajilcym nas swiecie
natury i kultury, co jest przeciei ko-
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niecznym, cboc oczywiscie nie wyslarczajllcym warunkiem jakiegokolwiek skutecznego dzialania i tworczosci, we wszystkich dziedzinach ludzkiego iycia osobistego, spolecznopolitYC-Lnego i ekonomicznego.
Koriczllc Ie rozwaiania zacytujmy
zn6w C .F . von Weizsackera: "W polityee nie moina odniesc sukcesu, jesli
si~ nie wzbudza wraienia, ie zna si~
drog~ . W [i/ozo[jj moina odniest sukces Iylko wowczas, gdy si~ jest swiadomym, :i.e drogi si~ nie zna. RownocZeSnie jednak Ii/ozolia jest niezbt:dna dla post~pu swiadomosci politycznej, gdy:i. ci, kl6rzy s,!dzij mylnie, ie
drog~ znajij, prowadzij nas wszak nieuchronnie w nieszczt:scie. Tylko ci nie

prowadzij nas w nieszcz'lscie, ktorzy
wrazenie, ii drog'l znajq,
wywierajij 2 nieczystym Sllllieniem,
z obowiijzku zawodowego, Sij jedllak
swiadorni, jak konieczne jest ponadlo
poddawac probie samyeh siebie. Przy
takim zas samosprawdzaniu korzystac si~ b~dzie wciijz od nowa z calego
odziedziczonego przez nas skarbcd
leorii polilycznej. Kiedy loczy si~ dziS
dyskusja polityczna, nie pada w niej
niemal ani jedno slowo, kl6re by nie
pochodzilo z Grecji i nie bylo ju:i:
w greckiej mozofii do tego uiyle".

niezb~dne

JERZY GULKOWSKI

Wygralismy z fluorowq smierciq
Dokonczenle ze slr_ 16
kow toksycznych emilowanych do atmostery . Techniczna bzdura nie znajduje wiary. Willcej wanien wylqcza
sill w czasie normalnym, biezllcych
remont6w. Ludzie czujq sill oszukani.
Ale na krotko. Procz resortaw islniejll
jeszcze miejscowe wladze.
Ostatniego grudnia prezydent wydaje decyzjll a zatrzymaniu do konca
stycznia polowy wanien elektrolilycznycb. Okazuje si<:, ia uslawodawstwo
mamy znakomite i islnieje odpowiedni punkt w ustawie 0 ocbronie srodowiska, z kt6rego prezydent skorzyslal.
Oecyzja prezydenta Gajewicza wywoluje zdenerwowanie resortu . Min.
Szalajda w udzielonym PAP-owi wywiadzie nadal mowi 0 modernizacji
oraz trudnej sytuacji w zaspokojeniu

zapotrzebowania
na
aluminium. ton" w oklaskach . Jeden z glownych
Przed jego kolejnll wizytll w Krakowie trucicieli Krakowa przestaje istniec.
w dniu 7 stycznia, miejscowe gazely Wladza uslyszala glos spoleczeristwa.
pilllrzil na pierwszych slronacb argu- Do pelnego Szczllscia pozostalo ju:,;
tylko zneutralizowanie pozostalych
menty za zamknillciem huty. Opinie
utytulowanych ekspert6w zapelniajil . 16 wielkich zakladow za/ruwajijcycb
cale kolumny. Zapowiada sill gorilcy powietrze nad miaslem.
dzien.
Czekamy na 10 i czekamy na akt
godzinie 11.30 rozpoczyna sill Irzeci sprawy Skawiny. Oddanie tego
w Klubie SOP hislorycznespol- co ludzkie jej ludziom, boc przeciez
kanie z dziennikarzami. Na sa- muszil gdzies pracowae w zdrowycb
Ii panuje napillcie. Argumentaw nie jui warunkach. I oddanie puslycb bal
zabraknie. Minister rozglilda sill wkofabrycznycb produkcji dla Krakowa'
10. J .o n wyczuwa naslroj: W'zupelnej
nie szkodliwej a poiytecznej. Tak
ciszy padajil pierwsze slowa minislra:
willC Huta w Skawinie czeka na dalCbcialem poinformowae, ie stanowi- sze decyzje. Szkoda , ie nie zapadly
sko kierownictwa resoTlu i moje oso- one juz wledy - pamilltnego 7 stybiste jest takia : racje spoleczne, brak cznia.
innych racji ekonomicznych przemawiajil za likwidacjil Huty Aluminium
w Skawinie i budoWil noweg'o zaklaMARIAN M . SLOMCZYNSKI
du w innym miescie::. - dalsze slowa
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Wszyscy SCI sob,ie r6wni, al,e ...
Dokonczenle ze slr_ 17

Skup
ztomu srebra
l

prowadZCl wszystkie
plac6wki handlowe
"ARS CHRISTIANA"

- Mimo wszyslko ",/adomo, ze za
dewizy mozna "kupiC" me/dunek
W Warszaw1e. Czyl/, ie wspomn/ana
uchwala Rady Min/strow jest, powiedzmy del/ka/n/e ilkcjijr
- Mogil to bye jedynie osoby , ktorycb .mieszkania finansuje rodzina
z zag ran icy lub osoby uiszczajilce naleinos.: wylilcznie w dewizach. Powtan:am opieramy si<: w swej dzialalnOSci na wytycznych CZSBM.
- Czyll nle mieszkajijCY w Warszaw/e moze uzyskac zame/dowanle
w Stolicy pod warunklem, ze wplaci
gotowkll za mleszkilnle w .. /warde}
walude". Jaicos trudno pogodzie to
z poczuclem ,.ownosci j sprawiadUwoScI. lie pl'Zecl~tnje kosliluje mleszkanie w"Locwn"1

- Zaleiy od usytuowania mieszkania, od miejscowosci. wyposaienia,
naluralnie powierzchni itp. Cena kaide go mieszkania jest ustalana w dewizacb i zlotowkach . Itak Irzypokojowe, 0 dobJYm standardzie mieszkanie
kosztuje okolo 230 dolarow lub 17 tys.
zlotych za melr kwadratowy. Powiedzmy lokal 0 powierzchni 60 m kw.
koszluje blisko 14 tys. dolarow, lub
ponad milion zlOlych.
- Czy "Locum" }esl i/lJDiI dochodowijr
- Oczywiscie i to bardzo dochodowq.

- Jak d/ugo czeka s/~ W "Locum"
na mleszkanie. Bo wokol term/now
krijzij legendy_ Jednl lw1erdzij, ie

otrzymuje sj~ od r~kl, ze wystarczy
tylko pokazac konto.
- Przeci<:lny okres oczekiwania
Irwa od roku do pollora, ale rzecz
jasna lermin otrzymania mieszkania
uzaleiniony jest od naszych mozliwoSci. JesH mowie by 0 priorytecie
w tej mierze, to dotyczy on Polonii
zagranicznej, ale i tak lermin ten zbli. ia sill do roku. Tak willC nieprawdq sij
opowiadania 0 nalychmiastpwym
olrzymaniu
mieszkania,
chociaz
w niuklorych rejQnach kraju roinie
moza 10 wyglildae; w Warszawie termin oczekiwania byl zawsze dlugi ...

Rozmawial:
JANUSZ CZEKAJ
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