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Opublikowana w 1993 roku encyklika Jana Pawła II Veritatis Splen-
dor pozostaje wciąż – mimo upływu lat – niezwykle wyrazistą i ciągle 
aktualną propozycją rozstrzygnięcia podstawowych dylematów leżących 
u podłoża filozofii moralnej. Reafirmacja transcendującego wymiar 
ludzkiej kultury pojęcia prawdy, wprowadzenie go na powrót w schemat 
moralnego wartościowania, wreszcie fundamentalne związanie pojęć 
prawdy i wolności poprzez postulat prawdziwościowej waloryzacji 
sądów normatywnych – wszystko to zdaje się iść na przekór tendencji 
dominujących we współczesnej refleksji metaetycznej. Specyfiki chrześ-
cijańskiego przesłania moralnego, wyartykułowanego przed dwudziestu 
laty w oficjalnym papieskim dokumencie, dopełnia teza o istnieniu 
prawdziwych, uniwersalnych zakazów (norm negatywnych), obowią-
zujących zawsze i wszędzie, niezależnie od historyczno-kulturowych 
uwarunkowań ludzkiego działania. 

Czy po dwudziestu dwu latach od momentu ogłoszenia encykliki 
jej główne tezy mogą stanowić źródło inspiracji dla autonomicznych 
względem teologii moralnej badań w dziedzinie filozofii moralności? 
Czy mający miejsce w ciągu ostatnich lat znaczący rozwój nauki, od-
zwierciedlający się w spektakularnych osiągnięciach takich dyscyplin 
jak genetyka, czy biotechnologia, powoduje konieczność przeformuło-
wania naczelnych postulatów chrześcijańskiej etyki? Czy dotykające 
współczesne społeczeństwa rewolucyjne zmiany obyczajowości mogą 
wpływać na rozumienie podstawowych pojęć i kategorii tradycyjnego 
dyskursu etycznego? Czy bezprecedensowe w skali globalnej zjawi-
ska, takie jak zagrożenie terroryzmem, wzrost napięć w stosunkach 
międzynarodowych, szeroko zakrojona konfrontacja odmiennych tra-
dycji religijno-kulturowych dają podstawę do modyfikacji absolutnych 
wymogów charakterystycznych dla etyki chrześcijańskiej? Jaki jest 
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w kontekście powyższych kwestii współczesny status prawno-natural-
nych koncepcji moralności? 

Odpowiedzi na te oraz inne, pokrewne im pytania, odnoszące się do 
filozoficzno-antropologicznych założeń encykliki Veritatis Slendor, sta-
nowiły przedmiot debaty w ramach konferencji naukowej, odbywającej 
się w dniach 16–17 grudnia 2013r. w Warszawie. Niniejszy tom zawiera 
drugą część zbioru artykułów będących pokłosiem sympozjum Etyka 
zobowiązań absolutnych, zorganizowanego przez Wydział Filozofii 
Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz 
Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. Mamy głęboką nadzieję, że 
powaga poruszonych w nich kwestii, jak również trafność i oryginalność 
przedstawionej argumentacji, stanowić będą przekonujący dowód na 
nieustanną żywotność współczesnych nurtów etyki chrześcijańskiej.
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