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Ks. Dr Rafał Czekalski                                                            Załącznik 2  

 

Autoreferat informujący o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności 

naukowo-badawczej oraz dydaktycznej 

 

I. Biogram 

Urodziłem się 29 sierpnia 1970 roku w Warszawie. W 1988 roku ukończyłem LO 

nr XXXIX w Warszawie. Po otrzymaniu matury przez rok uczęszczałem do Studium 

Nauczycielskiego w Warszawie; następnie zdecydowałem się na wstąpienie do 

Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego im. Św. Jana Chrzciciela w 

Warszawie. W okresie studiów uczestniczyłem w seminarium z antropologii i etyki 

filozoficznej, prowadzonym przez księdza prof. dra hab. Ryszarda Monia. 

Zwieńczeniem tego uczestnictwa była obrona pracy magisterskiej pod tytułem 

Uczestnictwo we wspólnocie a rozwój osobowy jednostki w ujęciu Karola Wojtyły (1996 

r.), której recenzentem był ks. prof. dr hab. Jan Sochoń.  

Po studiach seminaryjnych pracowałem w parafii św. Wojciecha na Woli. W tym 

czasie obroniłem licencjat, którego temat zbieżny był z ówczesnymi moimi 

zainteresowaniami filozoficznymi, czyli z etyką i antropologią Karola Wojtyły. 

Licencjat podejmował zagadnienie normy personalistycznej u Karola Wojtyły. W 

okresie tym prowadziłem również zajęcia praktycznie ze studentami PWT w Warszawie 

w Szpitalu Dziecięcym przy ul. Działdowskiej w Warszawie, gdzie przez dwa lata 

byłem kapelanem. Studenci mieli możność zapoznania się ze specyfiką pracy z dziećmi 

w szczególnej sytuacji choroby, czy zagrożenia śmiercią.   

Po pierwszym wikariacie zostałem przez ówczesnego Arcybiskupa i Metropolitę 

Warszawskiego ks. Kard. Józefa Glempa skierowany na studia specjalistyczne w 

Lucernie, w Szwajcarii. Przebywałem tam pięć lat (1998-2003) uczestniczyłem w 

wykładach i seminariach oraz pomagałem duszpastersko zarówno w Polskiej Misji 

Katolickiej w Zurychu, jak też w parafiach szwajcarskich. W okresie tym ukończyłem 

studia doktoranckie i rozpocząłem pisanie pracy doktoranckiej poświęconej Janowi 

Pawłowi II, której promotorem był ks. prof. dr hab. Hans J. Münk.  

W Szwajcarii po raz pierwszy zetknąłem się z problematyką ekologii człowieka, 

zrównoważonego rozwoju; pogłębiłem także zagadnienia bioetyczne. W okresie tym 
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miałem możliwość uczestniczenia w wykładach wielu wybitnych filozofów i teologów, 

m.in. J. Habermasa, J.B. Metza, A-M. Pieper, H.Künga. Ostatecznie doktorat został 

ukończony już w Polsce na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego, uroczysta promocja miała miejsce 1 grudnia 2006 roku. Promotorem był 

ks. prof. dr hab. Marian Graczyk (SDB). W doktoracie tym podjąłem się przedstawienia 

apologii godności osoby ludzkiej w nauczaniu moralnym Jana Pawła II. Dla Papieża 

człowiek jest objawieniem Boga, dlatego też niezależnie od płci, rasy, przekonań, religii 

stanowi pewien wyznacznik (normę) dla wszystkich odniesień w życiu społecznym. 

Pytania, które postawiłem sobie w tej pracy brzmiały: W jaki sposób współcześnie 

godność osoby ludzkiej jest zagrożona? W jaki sposób Jan Paweł II, jako papież i 

nauczyciel moralności, broni tej godności? Jakich argumentów używa? Recenzentami 

pracy byli: ks. prof. dr hab. Stanisław Warzeszak (PWT w Warszawie) oraz nieżyjący 

już Tadeusz Rogalewski (MIC). Doktorat ten ukazał się pod nieco zmienionym tytułem: 

Godność osoby ludzkiej (Nauczanie Jana Pawła II) w Warszawie w roku 2007 (bel 

Studio Sp. z o.o.). W niedługim czasie po obronie doktoratu rozpocząłem wykłady na 

Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, w sekcji przeznaczonej dla osób  

świeckich. Dotyczyły one katolickiej nauki społecznej, teologii moralnej życia 

społecznego oraz filozofii wychowania (personalistyczne podstawy wychowania).  

 

II. Dorobek naukowo-badawczy 

 

Dorobek ten obejmuje trzy zakresy zainteresowań: a. filozofię wychowania, b. 

problemy ochrony środowiska oraz c. etykę społeczną. 

 

Ad. a. Problematyka pierwszego zakresu dotyczy filozofii wychowania i jest 

związana z wykładami, które prowadziłem na PWT w Warszawie. Treść tych 

wykładów ukazała się drukiem w serii: „Pomoce naukowe” (nr 2) Warszawskiego 

Towarzystwa Teologicznego (Warszawa 2009). W wykładach tych i wyżej 

wymienionej publikacji podjęte zostały następujące zagadnienia: współczesne 

koncepcje wychowania, personalistyczna koncepcja wychowania (punkt wyjścia, cel, 

rola wspólnot naturalnych, rola i autorytet wychowawcy), wychowanie moralne, rola i 

znaczenie czynnika religijnego w wychowaniu, wychowanie przez sport. Sport i 

zdrowie fizyczne stanowią nieodłączny element wychowania. Poprzez uprawianie 

sportu człowiek zdobywa umiejętność panowania nad swoim ciałem, uczy się 
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wytrwałości i przekraczania kolejnych granic. Równie ważna jest nauka pokory i 

godnego przeżywania porażek, nie bez znaczenia jest także umiejętność współpracy z 

innymi członkami grupy czy drużyny sportowej (Teamspirit).  

Zainteresowanie filozofią wychowania i sportu znalazło swoją kontynuację w 

publikacjach drukowanych w roczniku Akademii Wychowania Fizycznego w 

Warszawie. Ukazały się tam następujące artykuły: Nauczyciel między rzeczywistością a 

ideałem, w: „Kultura fizyczna a globalizacja”, pr. zb. pod red. Z. Dziubińskiego i P. 

Rymarczyka (Warszawa 2010), Tischnera pedagogia wolności i nadziei (2012), 

Znaczenie filozofii wychowania dla utrwalania i kreowania zmian społecznych (2014).  

Artykuły dotyczące filozofii wychowania znalazły się także w ramach 

Warszawskich Studiów Teologicznych. Na uwagę zasługuje szczególnie publikacja: 

Personalistyczna pedagogika wychowawcza Jana Pawła II (WST XXI/2008). W 

pracach tych opowiedziałem się za personalistycznym modelem wychowania, którego 

celem jest uświadomienie wychowankowi konieczności samowychowania. 

Wychowanie nie może być zatem programowaniem człowieka, ale musi zwracać uwagę 

na rolę i znaczenie wartości, a także na znaczenie własnej decyzji w życiu człowieka. 

Tylko w ten sposób wychowanie będzie w pełni odpowiadało godności osoby ludzkiej, 

która posiada wolną wolę i rozum. Obydwie te władze w procesie wychowania muszą 

być doskonalone. Celem wychowania jest zatem rozwój osobowy człowieka, 

samopoznanie i samowyzwolenie człowieka jako podmiotu dążącego do prawdy jako 

celu poznania. Koncepcja wychowania personalistycznego stanowi rodzaj przeciwwagi 

dla niektórych współczesnych modeli wychowania. Modele te charakteryzuje 

nieadekwatna koncepcja człowieka (wychowanka),  przesadna wiara w człowieka, który 

ma uczyć się na błędach oraz likwidacja wychowania, które zostaje uznane za przemoc 

na wychowanku (Antypedagogika). Oryginalność wychowania personalistycznego 

polega na realizmie, podkreślaniu celowości wychowania, której w ujęciach liberalnych 

i antypedagogicznych brakuje, oraz na wychowaniu moralnym. Wartością bowiem nie 

jest tylko to, co wybierze wychowanek, istnieje jeszcze obiektywna strona wartości, 

której nie dostrzega się we wspomnianych koncepcjach niepersonalistycznych.  

 

Ad. b. Zainteresowanie ochroną środowiska i problematyką ekorozwoju 
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Drugi obszar zainteresowań dotyczy ekologii, ochrony środowiska, filozofii 

zrównoważonego rozwoju. Problemy ekologiczne, które zaczęły się nawarstwiać 

wskutek wyścigu międzyustrojowego, krótkowzroczności polityków, pragmatycznego i 

utylitarnego podejścia współczesnego człowieka, stały się przyczyną powołania nowych 

kierunków studiów. Powstały także nowe (sub)dyscypliny nauki, jak chociażby 

eutyfronika (od grec. Euthyphron czyli prostomyślny), która zajmuje się ochroną 

prostych i podstawowych wartości ludzkich w stechnicyzowanym świecie, a także 

wskazywaniem sposobów właściwego ułożenia relacji między człowiekiem a światem 

techniki. 

 W swoich badaniach ekofilozoficznych szczególną uwagę zwróciłem na dorobek 

naukowy polskiego współtwórcy tego kierunku w filozofii, Henryka Skolimowskiego. 

Poświęciłem mu oddzielną publikację książkową, która ukazała się w serii wydawniczej 

„Rozprawy Naukowe” (T.8) Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego i Papieskiego 

Wydziału Teologicznego w Warszawie (sekcja Św. Jana Chrzciciela). Publikacja ta nosi 

tytuł: Paradygmat ekologiczny Henryka Skolimowskiego. Celem tej pracy było zbadanie 

paradygmatu ekologicznego od strony kategorii, które go określają. Szukałem 

odpowiedzi na pytanie, co ma decydujący wpływ na paradygmat ekologiczny, kategorie 

kulturowo-cywilizacyjne czy teoretyczno-poznawcze.  

Zdaniem Skolimowskiego decydującą rolę w paradygmacie ekologicznym 

odgrywają kategorie kulturowo-cywilizacyjne. Przeprowadzone analizy pokazały 

jednak, że o wiele większe znaczenie mają kategorie teoretyczno-poznawcze. 

Ekofilozofia Skolimowskiego zbudowana jest na arbitralnie przyjętych założeniach: 

ewolucyjności, biocentryzmu (prymat życia), holizmu (wholeness, connectudnes). W 

niniejszej pracy próbowałem wykazać, że proponowane tezy zmieniają filozofię w 

światopogląd albo w ideologię, w której poznanie podporządkowane jest innym celom 

(np. politycznym). Przyjęte przez Skolimowskiego założenia, cel jego ekofilozofii, 

doprowadziły do przeobrażenia nie tylko dyscyplin filozoficznych, ale także do zmiany 

obrazu świata, obrazu człowieka, obrazu nauki. Źródła, z których czerpie inspiracje 

Skolimowski, dobierane są pod kątem założeń. I tak korzysta on  z dorobku naukowego 

przedstawicieli nowej fizyki, chemii i biologii (np. I. Prigogine’a, M. Polanyj’ego), 

nowej epistemologii (np. K. Poppera, S. Khuna), z różnych religii. Szczególną atencję 

wykazywał Skolimowski dla religii wschodnich (buddyzmu, hinduizmu), natomiast 

tradycję chrześcijańską traktował selektywnie. Dlatego też, kierując się swoimi 
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założeniami, polski ekofilozof wybiera św. Franciszka, rezygnuje natomiast ze św. 

Tomasza, selektywnie traktuje filozofię starożytną, szuka tych myślicieli, którzy 

odpowiadają przyjętym uprzednio przez niego założeniom, czyli m.in. Platona, Plotyna, 

Parmenidesa.  

Skolimowski sytuuje się w idealistycznym nurcie filozofii, który – moim zdaniem 

– nie rozwiązuje problemów, ale ich przysparza. W niniejszej monografii próbowałem 

wykazać, na ile w rozwiązywaniu współczesnych problemów ekologicznych i 

cywilizacyjnych pomocna mogłaby się okazać filozofia realistyczna, która wychodzi od 

rzeczywistości, bada związki przyczynowe, nie idealizuje, nie zamyka się w sferze 

językowej (semantycznej). Dlatego też zaproponowałem reformę ekofilozofii poprzez 

powrót do tradycji filozofii klasycznej w ujęciu tomistycznym. To dzięki św. 

Tomaszowi zdołano odzyskać źródłowy grecki sens pojmowania filozofii, nie odcinając 

jednak racjonalnej myśli ludzkiej od porządku Objawienia. Święty Tomasz z Akwinu 

dał podstawy filozofii, której celem jest poznanie przyczyn. W ten sposób filozofia staje 

się mądrością (Sophia). Ostatecznie Akwinata dochodzi do Pierwszej Przyczyny, czyli 

Absolutu. Tomasz czyni to metodą filozoficzną, nie zaś przez magiczne (rytualne) 

praktyki, jak to jest w przypadku niektórych kierunków platońskich, stosujących 

teurgikę (Por. R. Czekalski, Paradygmat ekologiczny, 172).  

Podejście klasyczne eliminuje zagrożenie utożsamienia się z Bogiem, 

przyczynowość jest podstawą transcendentności Boga, którego nie można zamknąć w 

obrębie działania człowieka, przyrody, kosmosu. U Skolimowskiego jest inaczej, Bóg 

jest w komosie, ewoluuje wraz z nim, wszystko jest boskie, człowiek, kosmos, 

ewolucja, a nowym objawieniem staje się ewolucja. Podstawą tych absurdów jest 

arbitralne przyjęcie wyżej wspomnianych założeń oraz rezygnacja z uznania odrębności 

bytowej. Założenia te modyfikują obraz świata, co w konsekwencji ma wpływ na 

zasady, którymi człowiek kieruje się w życiu.  

Propozycja ekofilozoficzna Skolimowskiego, choć bardzo inspirująca, wymaga 

zatem pewnych uzupełnień. Moja osobista propozycja zmierza do reaktywacji filozofii 

realistycznej oraz budowania ekofilozofii w oparciu o główne zasady tej filozofii, m.in. 

zasadę niesprzeczności, która jest ostoją filozofii realistycznej, w przeciwieństwie do 

radykalnego ewolucjonizmu, stawania się (Heglowskie Werden). W cytowanej pracy 

odnoszę się do koncepcji tomizmu egzystencjalnego M.A. Krąpca, którego tropem 

należałoby podążać, ewolucji bowiem nie da się filozoficznie w sposób jednoznaczny 

określić. Zaproponowana przeze mnie korekta postuluje: powrót do rzeczywistości, 
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prymat theorein przed poiesis, powrót do kategorii prawdy i prawa naturalnego. 

Skolimowski wiele tych kategorii teoretyczno-poznawczych przedefiniował, nadał im 

nowe znaczenie, uczynił to właśnie poprzez przyjęcie swoich założeń (kategorii) 

kulturowo-cywilizacyjnych.  

Krytyczne uwagi wobec ekofilozofii w wydaniu Skolimowskiego nie mogą 

niwelować wkładu naszego rodaka w rozwój tej dyscypliny. Uwagi, które czynię, mają 

charakter ściśle dyscyplinarny, chodzi o metodę, punkt wyjścia, wreszcie o rozwój 

filozofii. Moje krytyczne spostrzeżenia nie powinny być zatem potraktowane jako chęć 

uwłaczenia komukolwiek. Ekofilozofia jest młodą dyscypliną, która ciągle jest in stato 

nascendi.  

Monografia „Paradygmat ekologiczny Henryka Skolimowskiego” doczekała się 

dwóch recenzji wydawniczych: nieżyjącego już ks. prof. dra hab. Józefa Marcelego 

Dołęgi (UKSW) oraz p. prof. dra hab. Artura Pawłowskiego (Politechnika Lubelska). 

Obydwie były pozytywne. Ukazała się także pozytywna recenzja ww. publikacji 

autorstwa ks. dra Piotra Kaczmarczyka w „Studia Biologiae et Bioethicae”.  

Henrykowi Skolimowskiemu poświęciłem również dwa artykuły wydane w 

Studia Ecologiae et Bioethicae.  Pierwszy: Od humanizmu ekologicznego i ekofilozofii 

do ekoteologii. Krytyka koncepcji duchowości ekologicznej H. Skolimowskiego 

przedstawia etapy rozwoju myśli ekologicznej u omawianego autora. Zdaniem 

Skolimowskiego nie rozwiążemy problemów ekologicznych bez perspektywy 

teologicznej. Skolimowski proponuje bardzo szeroko rozumianą duchowość, w swoich 

założeniach eklektyczną. Polski ekofilozof wybiera sobie z różnych tradycji to, co 

pasuje do przyjętych przez niego założeń, nie szczędząc przy tym krytycznych uwag 

chrześcijaństwu. Czy jednak rzeczywiście chrześcijaństwo jest tak antyekologiczne, jak 

je widzi Skolimowski? Moim zdaniem nie, dlatego też  w artykule tym podjąłem 

dyskusję z H. Skolimowskim, cały czas jednak odnosząc się do niego i jego dorobku z 

rewerencją i szacunkiem. Krytycznie odniosłem się także do jego rozumienia Boga i 

transcendencji. Bóg dla Skolimowskiego jest częścią świata, ekologia jest nowym 

objawieniem i formą miłości, ratowanie ziemi jest duchową krucjatą, ziemia jest 

sanktuarium (świętym siedliskiem życia),  w którym dokonuje się misterium życia i 

śmierci. W takim ujęciu człowiek traci suwerenność (odrębność) bytową, staje się 

częścią ewoluującego Kosmosu, co niebywale utrudnia uzasadnienie ochrony praw 
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człowieka (jeśli jednostka ginie, to i tak żyć będzie w innych formach życia). Życie jest 

w nas i życie jest jednocześnie ponad nami. „Życie w nas ma miliardy lat, ale ludzkość 

w nas tylko 2000” (H. Skolimowski, Technika a przeznaczenie człowieka, Biblioteka 

Ery Ekologicznej: 7,  Warszawa: 1995, 148). Poszukiwanie rozwiązań kryzysu 

ekologicznego w koncepcji Skolimowskiego uznaję za jak najbardziej uzasadnione, 

odrzucam jednak eklektyzm oraz samą koncepcję duchowości H. Skolimowskiego.  

W drugim artykule poświęconym H. Skolimowskiemu, opublikowanym w Studia 

Ecologiae et Bioethicae, poruszyłem zagadnienie cywilizacji zachodniej, jej deficytów 

w ujęciu H. Skolimowskiego (12-2014, 47-66). Omawiany autor bardzo trafnie 

diagnozuje przyczyny współczesnych problemów cywilizacyjnych, krytycznie 

natomiast trzeba podejść do zaproponowanych przez niego prób rozwiązania tychże 

problemów.  Polski ekofilozof odrzuca praktycznie wszystkie elementy współczesnej 

kultury. Najwięcej krytycznych uwag kieruje do współczesnej nauki, która funkcjonuje 

według paradygmatów: scjentystycznego, technologicznego i pragmatycznego.  

W miejsce tak sformatowanej nauki Skolimowski proponuje nowy paradygmat 

ekologiczny, nową kulturę, filozofię i etykę. Podstawą tego nowego odniesienia do 

świata będzie nowa wrażliwość, rewerencja a także nowy, tj. partycypujący umysł. 

Dotychczas funkcjonujący „umysł naukowy” jest zdaniem polskiego ekofilozofa 

wyalienowany z życia, abstrakcyjny, nadmiernie posługujący się dedukcją, ograniczony 

- stwarza więc ograniczony świat. „Mechanistyczny umysł stwarza mechanistyczny 

świat. Wspaniały umysł stwarza wspaniały świat” (Skolimowski, Technika a 

przeznaczenie człowieka, 147). Stanowisko, które reprezentuje omawiany autor 

kwalifikuje się zatem jako  eksternalizm, stanowi bowiem formę redukcjonizmu 

metanaukowego, w którym usiłuje się eliminować z filozofii nauki kategorie nazywane 

tradycyjnie epistemicznymi, zastępując je analizą uwarunkowań społecznych czy 

determinant biologicznych. Racjonalność naukową traktuje jako wynik uwarunkowań, 

na przykład społecznych i biologicznych – podporządkowanych interesom grup 

uprawiających naukę (Por. J. Życiński, Granice racjonalności, 2013, 198).  

Z dorobku naukowego innego polskiego badacza wydobyłem narzędzia, które 

posłużyły do oceny i interpretacji projektu cywilizacyjnego H. Skolimowskiego. 

Historiograf Feliks Koneczny wyróżnił tzw. quincunx, stanowiący kryterium oceny 

wszystkich znanych cywilizacji ludzkich. Quincunx obejmuje wszelkie przejawy bytu 
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ludzkiego (pojęcie dobra i moralności, prawdy, sprawy zdrowia i dobrobytu oraz 

piękno). Koneczny doszedł do wyodrębnienia tych czynników na drodze indukcyjnej
1
. 

Badając inne cywilizacje, których wyróżnił siedem: bramińską, żydowską, chińską, 

turańską, bizantyjską, łacińską i arabską, szczególną uwagę zwrócił na cywilizację 

łacińską, która odznacza się szacunkiem dla pracy fizycznej i pożądaniem prawdy.  

Jedyną cywilizacją, która w pełni respektuje transcendentalny charakter osoby 

ludzkiej, jest cywilizacja personalistyczna, czyli niegromadnościowa, cywilizacja 

łacińska. W cywilizacji tej człowiek uznany jest za byt osobowy, samodzielnie 

istniejący i samoświadomy podmiot. Koncepcja filozoficzno-dziejowa Konecznego 

udostępnia narzędzia, które pozwalają na racjonalną i uzasadnioną krytykę koncepcji 

cywilizacyjnej i ekologicznej H. Skolimowskiego. Polski ekofilozof promuje nowy typ 

uniwersalizmu, bazującego  na rewerencji, na poszanowaniu wszelkiego życia, a 

rezygnującego z hierarchii bytów. Stanowisko Skolimowskiego, w przeciwieństwie do 

spojrzenia na te problemy Konecznego, wykazuje się aprioryzmem. Całość koncepcji 

omawianego autora podporządkowana jest przyjętym wcześniej założeniom. Pomimo 

tych krytycznych uwag wiele treści zawartych u nestora polskiej i nie tylko polskiej 

ekofilozofii może zostać wykorzystanych w działalności edukacyjnej na rzecz 

ekorozwoju czy budzenia świadomości ekologicznej. Dorobek Skolimowskiego 

charakteryzuje się trafnymi diagnozami, słabiej natomiast należy ocenić uzasadnienie 

wyborów i postulatów etycznych. W filozofii nie wystarczy bowiem odwołanie się do 

takiej czy innej wizji świata. Przyjęcie konkretnej wizji świata także wymaga 

uzasadnienia.    

 Tematykę ekologiczną podjąłem także w innych artykułach: Odpowiedzialność 

za przyszłe pokolenia we współczesnej filozofii (Studia Ecologiae et Bioethicae, UKSW 

7(2009) nr 2, 217-225; Czy istnieje chrześcijańska duchowość ekologiczna? 

(Warszawskie Studia Teologiczne, XXII/2/2009, 275-282); Markusa Vogta próba 

integracji zasad ekorozwoju z katolicką nauką społeczną (Studia Ecologiae et 

Bioethicae, UKSW 11(2013)2, 47-63). 

                                                           
1
 Nie wszyscy zgadzają się z ta opinią. Zdaniem L. Gawora aksjologiczne wywyższenie cywilizacji łacińskiej 

nad inne nie jest wynikiem indukcyjnego uogólnienia materiału historycznego (historii poszczególnych 

cywilizacji), ale rezultatem „łacińskocentrycznego” punktu widzenia na pluralistyczną cywilizacyjnie 

rzeczywistość społeczną? L. Gawor krytykuje wprowadzenie przez Konecznego w sposób arbitralny i 

aprioryczny quincunxa, który opiera się na personalistycznej antropologii i chrześcijańskiej aksjologii, nadając 

przy tym mu walor powszechności. (Por. Gawor 2009: 135-136).  

 



9 
 

c. Zainteresowanie etyką społeczną 

  O zainteresowaniu tą problematyką świadczą nie tylko artykuły, ale także 

pozycje książkowe. Pierwsza z nich, Godność osoby ludzkiej, w drugim rozdziale 

podejmuje zagadnienie zagrożeń godności osoby ludzkiej. Zagrożenia te dzielą się na 

wewnętrzne i zewnętrzne, nazywane niekiedy strukturalnymi. Właśnie te drugie, 

dotyczące odpowiedzialności społecznej, jakości demokracji, aksjologicznego wymiaru 

demokracji, przejawów kultury śmierci, wymagają zwrócenia uwagi na problemy, 

których rozwiązanie zgodnie z kryteriami prawdy stanowi warunek sine qua non 

trwania cywilizacji i zintegrowanego rozwoju społeczeństwa. W monografii tej, w 

ramach trzeciego rozdziału, który dotyczy elementów apologii godności osoby ludzkiej, 

podjęte zostały zagadnienia obrony kultury praw człowieka, promocji cywilizacji 

miłości (propozycja Jana Pawła II), ochrony warunków moralnych ekologii ludzkiej. 

Cała praca stanowi zintegrowaną formę ukazania roli i znaczenia myśli papieża Polaka, 

który swoimi badaniami przyczynił się do obrony cywilizacji ludzkiej, z jej naczelną 

wartością tj. godnością osoby ludzkiej.     

Elementy etyczno-społeczne znajdują się także w innej publikacji, mianowicie 

Etyczne implikacje teologii stworzenia, która ukazała się w serii Pomoce naukowe 

Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego i Papieskiego Wydziału Teologicznego w 

Warszawie (T.4), recenzentami tomu byli ks. prof. dr hab. Józef M. Dołęga (UKSW) 

oraz ks. prof. dr hab. Julisław Łukomski (Uniwersytet Świętokrzyski). Nie jest to do 

końca praca teologiczna. W wymiarze moralnym przeświadczenia religijne także 

poddawane są refleksji filozoficznej. Obraz człowieka, prawdy w nim zawarte, mogą 

stać się i de facto stają się przedmiotem badań i analiz filozoficznych. Biorąc pod 

uwagę rolę i znaczenie chrześcijaństwa dla kształtowania się naszej cywilizacji oraz 

przeświadczeń moralnych, zabieg taki nie może dziwić. Historia świata nie zaczyna się 

bowiem od Rewolucji Francuskiej, zaczęła się dużo wcześniej.  

W publikacji tej podjęte zostały zagadnienia ekologiczne (kryzys ekologiczny, 

ocieplenie klimatu i jego wpływ na politykę ekologiczną, ruchy i stowarzyszenia 

proekologiczne), ecologia humana, zrównoważonego rozwoju, zagadnienie 

ekocywilizacyjne. Do niektórych kwestii odnoszę się krytycznie. Celem tej pracy jest 

przybliżenie prób rozwiązania problemów ekologicznych z wykorzystaniem narzędzi, 

które daje nam katolicka nauka społeczna. W monografii tej przypomniane zostały 



10 
 

koncepcje cywilizacyjne kolejnych papieży: Pawła VI, Jana Pawła II (cywilizacja 

miłości i życia), Benedykta XVI (koncepcja Miasta Człowieka). Koncepcje te, choć w 

swym założeniu teologiczne, odnoszące się do Objawienia, zawierają wiele prawd 

filozoficznych (koncepcja człowieka, etyka społeczna, obraz świata, koncepcja prawdy) 

i ukazują bytowanie człowieka w szerszej perspektywie. Chronią także przed 

półśrodkami, ukazują właściwy sens człowieka, uwzględniają też jego wymiar religijny 

i zaangażowania w ochronę środowiska przyrodniczo-społecznego.  

Ekologia jest formą miłości, jak chce tego H. Skolimowski, ale źródłem tej 

miłości jest Bóg osobowy. Koncepcje społeczno-ekologiczne zaprezentowane przez 

ostatnich papieży mogą dużo wnieść w tematykę ekologiczną, sytuując problem we 

właściwym odnoszeniu się do Boga i Jego dzieł, gdyż to właśnie pycha i arogancja 

człowieka, deptanie praw i dekalogu, zanieczyściły środowisko życia człowieka, co 

miało także swoje negatywne skutki dla relacji człowiek – środowisko przyrodnicze. 

Problematykę społeczną podjąłem również w innych artykułach: Od filozofii 

spotkania do filozofii dramatu. W kręgu polskiej myśli personalistycznej (WST 

XXV/2/212, 239-248); Rola i znaczenie teorii uczestnictwa w ujęciu Karola Wojtyły w 

przeciwdziałaniu wszelkiemu wykluczeniu, w: Kultura fizyczna a różnice i nierówności 

społeczne, pr. zb. pod red. Z. Dziubińskiego, M. Lenartowicza, Warszawa 2013, 271-

278; Ciało jako scena dramatu w filozofii ks. Józefa Tischnera (Warszawskie Studia 

Teologiczne XXVI/2013, 309-318); Józefa Tischnera myśl etyczno-społeczna jako 

polska odmiana compassio (Seminare 35(2014) nr 1, 71-80; Warunki wojny 

sprawiedliwej na tle współczesnych konfliktów zbrojnych (Seminare 30(2011-2), 131-

146; Dyskusja na temat współczesnej etyki społecznej (Studia Philosophiae 

Christianae…..); Compassio jako etyczny program dla świata (Warszawskie Studia 

Teologiczne XXVI/2/2013, 223-231).  

W artykułach tych starałem się ukazać wkład polskich personalistów w rozwój 

etyki społecznej. Nazwiska K. Wojtyły, J. Tischnera są znane w świecie nauki, stanowią 

także inspirację dla młodszych adeptów filozofii społecznej. Szczególne znaczenie 

należy przypisać J. Tischnerowi, który potrafił w sposób bardzo umiejętny adaptować 

filozofię i teologię zachodnią (E. Lévinasa, P. Ricoeura, M. Heideggera i in.) do 

polskich warunków. W artykule J. Tischnera myśl etyczno-społeczna jako polska 

odmiana compassio (Seminare 35(2014) nr 1, 71-80), Tischner adaptuje koncepcję 
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etyczną J.B. Metza do warunków polskich, ukazuje konieczność nowego punktu 

wyjścia filozofii: „Trzeba wybrać z tego, o czym myśleć można, to, o czym myśleć 

trzeba”. Compassio to elementarna wrażliwość na niezawinione cierpienie, a tego 

cierpienia w XX wieku było zbyt wiele. W ujęciu Tischnera compassio to solidarność, 

miłosierdzie, ten imperatyw myślenia nie pochodzi z książek, lecz z twarzy 

zaniepokojonego swym losem człowieka. W niniejszym artykule ukazałem związek, ale 

także różnorodność ujęcia compassio Metza i Tischnera, jednocześnie wskazałem na 

konieczność permanentnego stosowania tej zasady etycznej w polityce społecznej. 

Najbardziej znaczącym wyrazem mojego zainteresowania filozofią Tischnera będzie 

wydanie popularno-naukowego „Mini-Słownika Tischnera”, który obejmuje 181 haseł, 

dotyczących Tischnera rozumienia niektórych pojęć filozoficznych, szczególnie 

obecnych w jego publikacjach naukowych i popularno-naukowych. 

   Pragnę jeszcze zwrócić uwagę na dwa artykuły należące do mojego dorobku 

naukowego. Pierwszy dotyczy zagadnień bioetycznych: Rola i znaczenie normy godności 

osoby ludzkiej we współczesnej bioetyce niemieckiej (Warszawskie Studia Teologiczne 

XXII/1/2009, 185-196). Drugi jest pokłosiem udziału w międzynarodowym sympozjum 

organizowanym na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w grudniu 2013 roku: 

Etyka zobowiązań absolutnych. W dwadzieścia lat po Veritatis splendor. Prezentowałem 

tam referat, który podejmował zagadnienie subiektywności i obiektywności w posoborowej 

wizji moralności. Referat ten ukaże się w formie artykułu w języku angielskim pt. 

Subjectivity and Objektivity in Post-Conciliar Views on Morality w jednym z najbliższych 

numerów Studia Philosophiae Christianae.  

W artykule tym ukazuję dyskusję, jaka przewinęła się w zachodniej etyce 

teologicznej. Dyskusja ta dotyczyła recepcji pojęcia „autonomia”, a także recepcji samej 

encykliki Veritatis splendor, która, choć była odpowiedzią na niektóre propozycje 

zachodnich teologów moralistów, spowodowała podniesienie się temperatury sporu. W 

artykule tym odnoszę się do głównych przedstawicieli etyki autonomicznej, czyli A. Auera, 

J. Fuchsa. K. W. Merksa, D. Mietha, ukazuję ich próby równoważenia subiektywności i 

obiektywności. Z drugiej strony przedstawiam również odpowiedź Jana Pawła II zawartą we 

wspomnianej encyklice. Odpowiedź tę cechuje pewna zachowawczość, obawa przed 

subiektywizmem, przed przerodzeniem się wolności w autarkię. W rzeczywistości wiele 

nowych koncepcji etyczno-teologicznych postulowało zniekształconą ideę wolności 

(wolności transcendentalnej), autonomizację sumienia, nieadekwatną koncepcję rozumu, 
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nazywanego rozumem normotwórczym (schöpferische Vernunft). Propozycja autonomistów 

jest nową formą moralnego myślenia, czyli etyką odpowiedzialności, która usiłuje na nowo 

zrównoważyć stosunek normy i sumienia. Chodzi im o przejście  od normy do 

odpowiedzialności, od etyki normatywnej (Normative Ethik) do etyki odpowiedzialności 

(Verantwortungsethik), która jest nobilitacją podmiotu (podmiotowości) i nie musi od razu 

oznaczać subiektywizacji moralności, przywraca jednak centralną rolę sumienia.  

W artykule tym podejmuję expresis verbis temat sympozjum poświęconego normom 

absolutnym. Jeden z przedstawicieli etyki autonomicznej, J. Fuchs, z dystansem odnosi się 

do tych norm Jak wiadomo, źródłem tych norm jest Objawienie, Kościół i prawo naturalne. 

J Fuchs uważa, że do formułowania norm dochodzi się sukcesywnie za pomocą rozumu, 

Objawienie natomiast wyznacza w sposób bardzo ogólny kierunek naszych normatywnych 

poszukiwań. Rzeczywistość ludzka jest – zdaniem Fuchsa – zbyt zmienna, dlatego też „(…) 

wartościowania, ujęcia stanów ludzkiej rzeczywistości oraz świadomość ludzka mogą 

ulegać zmianom” (J. Fuchs, Teologia moralna, 219). Właśnie takiej wizji moralności 

sprzeciwił się Jan Paweł II, przypominając o czynach zawsze złych (intrinsece malum). 

Podsumowując, mój dorobek naukowy obejmuje ona: 

Monografie Filozoficzne:  

Personalistyczne podstawy wychowania, Warszawskie Towarzystwo teologiczne 

(=Pomoce Naukowe: T.2), Warszawa 2009;  

Paradygmat ekologiczny: Kategoria kulturowo-cywilizacyjna czy też teoretyczno-

poznawcza na przykładzie twórczości naukowej Henryka Skolimowskiego? (Warszawa 

2014); 

2015: „Mini-Słownik Tischnera”, Ignatianum, Kraków (jeszcze w redakcji). 

Inne publikacje książkowe:  

1. Godność osoby ludzkiej w nauczaniu Jana Pawła II (Warszawa 2007);; 

2. Etyczne implikacje teologii stworzenia, Warszawskie Towarzystwo teologiczne 

(=Pomoce naukowe: T.4), Warszawa 2012; 

3. Sługa Boży Arcybiskup Andrzej Szeptycki. Świadectwo życia i aktualność nauki, 

Warszawa 2014. 

Artykuły: 

17 artykułów filozoficznych w czasopismach punktowanych (w tym jeden w jęz. 

angielskim); 
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