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W rozdziale drugim ks. Mroziuk skupił uwagę na II Krajowym Kongresie 
Eucharystycznym, który w części miał być podsumowaniem zmian zachodzących 
w Kościele poi skim po Soborze Watykańskim II . Kongres ten -  zdaniem Autora -  miał 
też odpowiedzieć na pytanie, co należy robić dalej dla wewnętrznej odnowy 
i pogłębienia świadomości religijnej w świetle Eucharystii. Homilie papieskie na 
poszczególnych stacjach Kongresu, który rzeczywiście był ogólnopolski, prowadziły 
do ukazania Polakom „nowej ewangelizacji” . Autor zaprezentował teologię Euchary
stii w nauczaniu papieskim i skonfrontował ją  z dwiema perspektywami interpretacyj
nymi: chrystologiczną i mariologiczną. Ponadto pokusił się o antropologiczną analizę 
Eucharystii w perspektywie miłości -  „Do końca ich umiłował” (j 13,1) i „Ku wolności 
wyswobodził nas Chrystus” (Ga 5,1).

Rozdział trzeci rozprawy został poświęcony zadaniom pastoralnym w krzewieniu 
żyda eucharystycznego w rodzinach, środowisku ludzi pracy, w różnych kręgach elit 
społecznych, naukowców, twórców kultury i osób duchownych. Autor podjął próbę 
zidentyfikowania głównych idei Kongresów Eucharystycznych w Polsce w perspek
tywie pastoralnej, odnosząc je do nauczania Jana Pawła II. Całość problematyki 
sprowadził do trzech zagadnień: rodziny, pracy i osobowośd. Usiłował podać pewne 
różnice omawianych zagadnień przez uczestników I i II Kongresu. Doszedł do 
wniosku, że nauczanie I Kongresu było bardziej nastawione na formułowanie 
przestróg, a nauczanie II Kongresu szło w kierunku formułowania pozytywnych 
propozycji.

Ks. dr Mroziuk, jak znawca zaprezentowanego zagadnienia, wysunął pewne 
. propozycje badawcze dotyczące takich tematów, jak Eucharystia a teologiczna miłość 
i wolność, Eucharystia a rodzina, Eucharystia a wychowanie w rodzinie, Eucharystia 
a osoba i wspólnota, Eucharystia a sekularyzacja żyda współczesnego.

Książka, wydana przez PFT we Wrocławiu, w serii rozpraw naukowych, stanowi 
pierwszą próbę oceny obydwóch Kongresów Eucharystycznych w Polsce i zpewnośdą 
stanie się zachętą do podejmowania przez teologów, a także i historyków, dalszych 
prac analitycznych, dotyczących znaczenia kultu Eucharystii w życiu Kośdoła.

Ks. Józef Mandziuk

Ks. Stanisław K o w a l c z y k ,  Liberalizm i jego filozofia. Katowice 1995, ss. 223.

Współczesną scenę polityczną charakteryzuje wielość ścierania się różnorodnych 
orientacji w sferze myśli społecznej. Do najbardziej znaczących w tym zagadnieniu 
zaliczyć należy problematykę liberalizmu. Nurt ten pojawił się w wieku XVII i XVIII, 
a w następnych stuledach zdominował dzieje Europy i świata. Ostatnie 200 lat to 
nieustanny konflikt pomiędzy liberalnym kapitalizmem, a marksistowskim socjaliz
mem. Społeczna nauka K ośdoła dostrzega mankamenty obu tych kierunków, 
poszukując jednocześnie rozwiązań respektujących wolność człowieka i narodów, 
sprawiedliwość i miłość społeczną.

Pozycja ks. Stanisława Kowalczyka pt. Liberalizm i jego filozofia stara się 
odpowiedzieć na pytanie, czy liberalizm -  i jaki -  jest zgodny z podstawowymi 
zasadami chrześdjaństwa? Praca ta  składa się z dwóch częśd: historycznej i sys
tematycznej, które wzajemnie sią dopełniają. W pierwszej częśd autor koncentruje 
swoje refleksje na pojąciach i formach liberalizmu oraz jego podstawowych źródłach. 
Dochodzi do wniosku, że trudno jest jednoznaczenie zdefiniować to  pojęde, zwłaszcza 
w odniesieniu do różnych sektorów ludzkiego żyda indywidualnego i społecznego. 
Najczęściej spotykanymi formami (typami) liberalizmu są: liberalizm ekonomiczny, 
filozoficzny, polityczny, aksjologiczny i religijny. Owa różnorodność liberalizmu me 
wyklucza jednak istnienia cech wspólnych, które przynależą do jego istoty, a są nimi: 
afirmacja absolutnego charakteru praw człowieka oraz przekonanie, iż granice
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ludzkiej wolności są trwałe i nienaruszalne. Liberalizm źródłami swymi sięga do 
filozoficznych założeń nominalizmu, indywidualizmu, racjonalizmu i subiektywizmu.

Następnie ks. Kowalczyk poddaje analizie historycznej liberalizm angielski, francuski 
i niemiecki. N a terenie Wielkiej Brytanii kierunek ten był i jest dominującym nurtem 
filzoficzno-społecznym. Do jego najbardziej znanych przedstawicieli należą: Hobbes, 
Locke, Hume, Mili. Ich wspólnym mianownikiem jest afirmacja idea współzawodnictwa, 
wolności działania ekonomicznego i naturalistyczne rozumienie religii.

Głównymi przedstawicielami liberalizmu francuskiego byli: Constant, Monteskiusz 
i Rousseau, który wywari największy wpływ na rozwój tej ideologii. Monteskiusz 
wsławił sią rozgraniczeniem trojakiej władzy funkcjonującej na terenie państwa: 
ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Constant z kolei upowszechniał kon
stytucjonalizm, eksponując w strukturach i funkcjach państwa rolę prawa.

Na gruncie niemieckim najbardziej znaczącym przedstawicielem klsycznego libera
lizmu był Immanuel Kant, który uwypuklał ideę wolności człowieka i afirmację jego 
etycznej autonomii. W swojej koncepcji akcentował również istotną rolę religii, którą 
postrzegał jako realizację obowiązków etycznych.

W ostatnim rozdziale części pierwszej ks. Kowalczyk podejmuje zagadnienie 
liberalizmu polskiego, którego charakterystycznymi cechami są: odrzucenie agresyw
nego „darwinizmu społecznego” i akceptowanie socjalnych obowiązków państwa, 
aprobata wartości narodowch i powiązanie z katolicyzmem. Następnie prezentuje 
autor panoramę najbardziej znanych polskich przedstawicieli liberalizmu i ich 
poglądy. Zalicza do tego grona między innymi takie osoby, jak: Adam Czartoryski, 
Adam Cieszkowski, Julian Dunajewski, Ferdynand Zweig. Wśród współczesnych 
liberałów polskich zauważa: Mirosława Dzielskiego, Janusza Korwin-Mikke, Ryszar
da Legutko i Lecha Mażewskiego.

Druga część tej pozycji poświęcona jest problematyce antropologiczno-społecznej. 
Na wstępie ks. Kowalczyk podejmuje zagadnienie koncepcji człowieka oraz społecz
ności i państwa w ujęciu liberalnym. Podkreśla, że liberalizm optuje za koncepcją 
relacyjno-indywidualistyczną, która podkreśla historyczne uwarunkowania idei czło
wieka. W koncepcji tej dostrzega wpływ nominalizmu, indywidualizmu, aktualizmu, 
relatywizmu, subiektywizmu i depersonalizacji bytu ludzkiego. Poważnym man
kamentem antropologii liberalistycznej według autora jest brak globalnej koncepcji 
osoby ludzkiej. Dostrzega się sferę popędową i emocjonalną człowieka, a pomija 
osobowo-duchowy wymiar człowieczeństwa. Twórcy liberalizmu zakwestionowali 
twierdzenie, że życie społeczne jest fenomenem naturalnym i koniecznym. Każda 
społeczność opiera się na zasadzie umowy społecznej, gdzie funkcjonujące w niej 
prawa opeirają się na układach. Życiem społecznym winny kierować zasady: 
nieograniczonej wolności jednostki, pluralizmu, tolerancji, wolnego rynku i konkuren
cji.

Państwo w ujęciu liberalizmu to stróż nocny i żandarm pilnujący interesów 
jednostek, którego celem jest utrzymanie porządku społecznego, redystrybucja dóbr 
materialnych, zabezpieczenie obywateli przed zagrożeniami żyda, ochrona ich mienia 
itp. Autor zauważa, że brakuje w tej koncepcji idei autentycznego dobra wspólnego.

Kolejnymi zagadnieniami, którymi zajmuje się ks. Kowalczyk w swojej książce, są 
idea wolnośd i prawa człowieka. Stwierdza, że zwolennicy liberalizmu uznali wolność 
za istotę człowieczeństwa. Wolność to dobro samo w sobie i to dobro najwyższe, 
a wszystko inne jest wtórne i winno być podporządkowane respektowaniu wolności. 
Owa wolność indywidualnego człowieka jest w liberalizmie absolutyzowana, stano
wiąc wyznacznik norm etyczno-społecznych. Jest celem samym w sobie, dlatego nie 
powinny jej naruszać: ekonomia, polityka, kultura, wychowanie, a także religia (s. 
133). W problematyce praw człowieka w ujęciu liberalnym, autor dostrzega niespój
ność wewnętrzną. Potwierdzeniem tego jest antagonistyczne ujmowanie wolnośd 
i równości. Prawa człowieka są sensowne jedynie na bazie personalizmu ontologicz- 
nego i aksjologiczno-etycznego.
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W dalszej części autor podejmuje problemy liberalizmu w odniesieniu do: prawdy, 
etyki i religii. Twierdzi, że liberalna koncepcja prawdy uwikłana jest w wielorakie 
sprzeczności, a  przede wszystkim relatywizuje prawdziwość innych koncepcji życia 
społecznego. Z kolei indywiduałistyczno-łiberalna etyka, faworyzująca idee użytecz
ności i przyjemności, prowadzi do barbaryzacji żyda społecznego. Analizując 
zagadnienie, liberalizm a religia, ks. Kowalczyk zauważa ambiwalentność tej relacji. 
Stosunek liberalizmu do religii jest w warstwie deklaracji pozytywny lub neutralny, 
faktycznie bardzo często krytyczny i napastliwy. Oponując przeciw społecznej funkcji 
religii liberalizm w rzeczywistośd działa na szkodę społecznego dobra wspólnego.

W dwóch ostatnich punktach tej pozycji książkowej ks. Kowalczyk ukazuje 
wypowiedzi myślideli chrześcijańskich i nauczania Magisterium Kościoła na temat 
liberalizmu oraz ukazuje zalety i wady tego nurtu filozoficzno-społecznego. Stwier
dza, że liberalizm nie jest monolitem, lecz posiada wielorakie aspekty: historyczne, 
geograficzne, kulturowe, merytoryczne i przedmiotowe. Liberalizm ekonomiczny ze 
swoimi podstawowymi elementami: własnośd prywatnej, wolnego rynku, aiirmacji 
inicjatywy, przedsiębiorczości i odpowiedzialności, znajduje w zasadzie aprobatę 
Kośdoła, czego potwierdzeniem jest encyklika Centesimus annus. Nauka społeczna 
Kośdoła nie wnosi również istotnych zastrzeżeń pod adresem liberalizmu społecz
no-politycznego, chodaż w kwestii praw człowieka odmiennie rozkłada ekcenty. 
Krytyczna ocena Kośdoła odnosi się do liberalizmu filozoficzno-aksjologicznego, 
który w swych podstawach zawiera błędne twierdzenia o autonomii jednostki w jej 
działaniach, motywacjach i korzystaniu z wolności.

Dialog chrześcijaństwa i myśli liberalnej jest dzisiaj potrzebny. Pozycja w opracowa
niu ks. Kowalczyka podejmuje zatem bardzo aktualną problematykę współczesnej 
rzeczywistości. Jej zaletą jest wieloaspektowość ujęcia liberalizmu oraz bogata 
i fachowa literatura. Wszystkie poruszane zagadnienia charakteryzują się rzetelnością 
i rozległą znajomością problematyki liberalizmu. Na uwagę zasługuje także bardzo 
komunikatywny język i logiczność argumentowania. Pozycja ta z pewnością okaże się 
cenną pomocą przy wielorakich spotkaniach i dyskusjach naukowych. Jest to znacząca 
i dziś bardzo na czasie pozycja dla wszystkich polityków i ludzi zajmujących się 
problemami życia społecznego.

Ks. Jarosław Koral SDB


