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Ch. Schónbom  w  sw oim  artykule dokonuje rekapitulacji nauki K ościo ła  o grzechu pier
worodnym  poruszając trzy kręgi tematyczne: naukę o pierwotnym  stanie człow ieka zakła
daną w  dogm acie o grzechu pierworodnym, naukę o upadku pierw szych rodziców  i naukę 
o skutkach grzechu pierworodnego dla całej ludzkości.

Omawiając aspekt upadku pierw szych rodziców  zauważa on, że grzech nie jest  częścią  
„historii natury”, lecz „historii w olności”. A  w olność jest  w  pew nym  znaczeniu zgodą na 
istnienie, dlatego „nie” pierw szych ludzi było  zarazem  w ypow iedzeniem  „nie” w obec w ła
snej prawdy i przeznaczonego dla nich dobra. Stąd wymiar grzechu pierworodnego jako  
z niczym  nieporównywalnej katastrofy. Skutek był w idoczny: w  m iejsce zażyłości w szedł 
lęk przed B ogiem , zam ącona została harmonia pom iędzy ciałem  i d u szą  zakłócone zostały  
odniesienia pom iędzy m ężczyzną i kobietą.

W edług nauczania K ościoła  grzech pierworodny ma początek w  Adam ie, ale w  każdym  
człow ieku staje się grzechem  osobistym , choć w  sensie tylko analogicznym , a w ięc nie 
grzechem  zawinionym, lecz dziedziczonym . Uniwersalna doniosłość czynu Adama widoczna  
jest  dopiero z perspektywy Jezusa Chrystusa, a wyjaśnienie znajduje w  Zwiastowaniu M a
ryi, gdzie od zgody jednego człow ieka uzależnił B ó g  niejako losy  całej ludzkości.

Ch. Schónbom  kwestionuje próby ucieczki od  grzechu pierworodnego w  ideologie do
skonałego ustroju społecznego, gdzie polityka przyjmuje ostatecznie rolę „świeckiej reli- 
gii”. Nadawanie organizacjom  ludzkim  prerogatyw Królestwa B ożego  stanowi n iebezpie
czeństw o w  sob ie, bo zab ieg taki stawał zaw sze u  początków  totalitaryzm u. Granica 
pom iędzy dobrem  i złem  przebiega w  ludzkim  sercu, co przywołuje konieczność walki 
o stłumienie sk łonności do zła i poszerzanie zakresu dobra. Stąd postulat ponow nego od 
krycia wymiaru życia chrześcijańskiego jako zm agania się w ygląda na potrzebę chwili.

Książkę kończy dość obszerne posłow ie, w  którym J. Salij konfrontuje naukę biblijną  
o grzechu pierworodnym z analogicznym i ideam i w  mitach mezopotamskich, greckich i hin
duskich. Analizując wskazuje na dużąprzew agę B iblii, zw łaszcza w  aspekcie obrony ludz
kiej godności.

ks. Michał Chłopowiec

Ks. Seweryn Rosik, Dekalog jako norma życia i wolności, cz. I, Po
znań 1997, s. 200

Ks. S. R osik w  polskiej teologii moralnej ma uznaną pozycję, a jego  erudycja jest także 
widoczna w  omawianej książce. Opublikowana została część dotycząca pierwszej tablicy 
dekalogu. Chcąc dobrze usytuować przedmiot sw oich dociekań autor nie w chodzi od razu 
w  szczegóły zapowiedzianej w  tytule problematyki, lecz dużo m iejsca pośw ięca „wprowa
dzeniu ogólnem u”, w  którym podważa panujące stereotypy m yślowe, udowadnia potrzebę 
moralności uwewnętrznionej, pokazuje przydatność dekalogu także dla etyki współczesnej, 
odnosi go do Objawienia, Tradycji oraz Chrystusa, by na końcu ukazać religijno-wychowaw- 
czy sens dekalogu. Dopiero potem  om awia w ym ogi pojedynczych przykazań, jakby je  aktu
alizując w  odniesieniu do problem ów żyw ych dzisiaj, np. wiary i ateizmu, obecności imienia 
B ożego w  życiu  publicznym, problemów związanych ze świętowaniem, św ięceniem  niedzieli 
czy procesem  upodabniania się w  Eucharystii do Chrystusa zmartwychwstałego.
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P oniew aż jednak tematyka książki nie jest  nowa, lecz stanowi kolejne podjęcie zagad
nienia centralnego zaw sze dla m oralności chrześcijańskiej, czytelnikow i narzucają się py
tania o nowe aspekty dokonanej relektury. I w  tym  właśnie m iejscu rodzą się w ątpliw ości 
nie co do strony merytorycznej, lecz  wydobyw ania aspektów czyniących dekalog atrakcyj
nym  także dla naszej epoki.

N ie jest tajemnicą, że  do najistotniej szych  cech  dzisiejszej społeczności, o dużym  w pły
w ie także na w rażliw ość moralną, należy jej dynam iczność. D otyczy to zw łaszcza dziedzi
ny zobowiązań. Inaczej m ówiąc, każdy w ym óg moralny przedstawiony statycznie jest  mało 
przekonywujący, jakby mija się z zapotrzebowaniem, nie przekonuje. A  braki tego typu  
zdają się charakteryzować w łaśnie om awianą publikację nie tylko w  odniesieniu do szcze
gółów, lecz także w  ogólnym  nachyleniu. Spróbuję to zilustrować na kilku przykładach.

Najpierw w  terminach prostego wyboru pom iędzy dobrem  a złem  zdaje się być przed
stawione podstaw owe dla m oralności chrześcijańskiej pojęcie w olności. N aw et je ś li poje
dyncze sform ułowania (np. m ówiąc o podobieństwie człow ieka do B oga  autor stwierdza: 
„To podobieństwo wyraża się w  tw órczym  uczestnictwie w  w olności sam ego B oga” s. 18) 
wskazyw ałyby na poszerzone spojrzenie, to w  uzasadnieniach pow innościow ych trudno 
się doszukać uaktywniającego w olność aspektu choćby w  sensie tom aszow ym , wskazują
cym, że jej istota polega na zdolności kierowania się w  sw oich  dążeniach ku wartościom, 
co oznacza, że w ybór zła ujm owanego jako dobro, nie jest  realizacją w olności, lecz jej 
uszczupleniem . Ó w  brak podprowadzenia sprawia, że z  treści okrojone są  rów nież w ycią
gane wnioski, które z  tego w zględu przyjm ującechy zwykłej deklaracji (np. akapit kończą
cy 21 stronę).

Podobny trend daje się zauważyć w e wprowadzającym  w  całość dzieła rozdziale dro
gim. Pomijając aspekt stawania się na korzyść stałości i n iezm ienności autor dokonuje 
bardzo m ylącego skrótu. P isze on: „...w ezw anie B oże zawarte je st  w  istocie człow ieka  
i w ystarczy odczytać jej podstaw owe w łaściw ości, by poznać, jak  należy postępow ać i co 
jest  dla mnie jako człow ieka dobre, a co złe” (s.37). Otóż takie ujęcie nie sprawdza się 
w  warstwie psychologicznej sumienia, gdzie środow iskow e warunki nadają treść dobru 
i złu, a o w rażliw ości moralnej decyduje indywidualna historia osoby.

D ynam iczność w  działaniu jest  wartością w  sobie i trudno omawiając w zorce zachow ań  
ją  po prostu zignorować. Aspekt ten w łącza autor w  podsum owanie drugiego rozdziału, 
kiedy m ówi, że  „dialogiczne znamię m oralności chrześcijańskiej oraz m iłości w  Duchu  
Świętym  sprawiają, że moralność jest  na wskroś dynam iczna” (s.39). N igdzie natomiast 
nie zostało pokazane, na czym  ta dynam iczność polega i jak  w ym ogi moralne inspiruje. 
Jawi się ona natomiast bardziej jako nakaz z zewnątrz, jakby siła niezależna.

W  omawianej książce nie widać wreszcie jasno przeprowadzonej lirni pom iędzy spojrze
niem  na dekalog od strony Starego i N ow ego Testamentu. N a czym  polega konkretnie dopeł
nienie przez Chrystusa Starego Prawa oraz jakie czytelne kryteria określają chrześcijański 
sposób interpretacji zobowiązań moralnych. W ymienione niedociągnięcia zmniejszają, w y
daje się, znaczenie atrakcyjności omawianej pozycji, a nawet obniżająjej wartość.
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