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bytem ludzkim, wytycza drogi jego obiektywnego rozwoju i doskonalenia”26. 
Wojtyła dodaje: „Człowiek posiada rozum nie po to przede wszystkim, aby 
mógł wyliczyć maksimum przyjemności w swym życiu, ale przede wszyst-
kim po to, aby mógł poznać prawdę obiektywną, aby na tej prawdzie opierał 
zasady posiadające znaczenie bezwzględne (normy) i nimi się z kolei w życiu 
kierował” 27.

Dla osoby ludzkiej etyka nie stanowi „jeszcze jednej nauki”, lecz naukę 
centralną, fundamentalną. Ponieważ osoba ludzka zdolna jest do samosta-
nowienia, nie może dać się prowadzić instynktowi czy pożądaniu, chociaż 
niekiedy próbuje ignorować głos sumienia i wglądy rozumu. Osoba jest wolna 
– ma wolność wyboru, która opiera się na jej rozumnej zdolności samostano-
wienia. Jako istota duchowa osoba jest uwarunkowana etycznie. Żadna nauka 
empiryczna nie może zastąpić etyki. W ważnym artykule opublikowanym 
w roku 1976 Wojtyła napisał: „Od dwudziestu już prawie lat na tle dysku-
sji światopoglądowej w Polsce stało się jasne, że to nie sama kosmologia 
czy fi lozofi a przyrody, ale właśnie antropologia fi lozofi czna i etyka – wielki 
i podstawowy zarazem spór o człowieka – znajdują się w centrum uwagi”28. 
To, kim jest osoba, treść jej osobowego bytu, określane jest przez to, co osoba 
czyni z siebie swoimi decyzjami moralnymi. Określa ona siebie przez swoje 
czyny, które mają kwalifi kację etyczną. I aby prowadzić etyczne życie, musi 
znać prawdę – prawdę o dobru.

SŁUŻBA WOLNOŚCI

„Uniwersytecie! Alma Mater! [...] Jeśli służysz Prawdzie – służysz Wol-
ności. Wyzwalaniu Człowieka i Narodu. Służysz Życiu!” Zbyt często nasze 
społeczeństwa postrzegają swoje uniwersytety w kategoriach czysto funk-
cjonalnych, ekonomicznych, jak gdyby uzasadnieniem ich istnienia było do-
starczanie gospodarce specjalistycznej wiedzy naukowej i technicznej oraz 
dawanie młodym ludziom narzędzi osiągania osobistego sukcesu w ramach 
gospodarki narodowej, w którą wnoszą pożyteczny wkład. Prestiżowe Ame-
rican Association of Universities, konsorcjum najważniejszych uniwersytetów 
badawczych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, tak opisuje swój cel: „Racją 
bytu amerykańskiego uniwersytetu badawczego jest stawianie pytań i roz-
wiązywanie problemów. Uniwersytety badawcze stanowią razem wyjątkowe 

26  T e n ż e, O kierowniczej lub służebnej roli rozumu w etyce na tle poglądów Tomasza z Akwi-
nu, Hume’a i Kanta, „Roczniki Filozofi czne” 6(1958) nr 2, s. 17.

27  T e n ż e, Miłość i odpowiedzialność, s. 215.
28  T e n ż e, Osoba: podmiot i wspólnota, w: tenże, „Osoba i czyn” oraz inne studia antropo-

logiczne, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2004, s. 375.
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bogactwo narodowe o niezwykłych możliwościach. [...] Łącząc najnowocze-
śniejsze badania z kształceniem przed- i podyplomowym, nasze uniwersytety 
badawcze szkolą nowe pokolenia liderów we wszystkich dziedzinach”29.

Jakkolwiek wartościowy może być to cel, nie taki ideał miał na myśli 
papież Jan Paweł II, gdy mówił, że uniwersytet, służąc prawdzie, służy wol-
ności. Prawdy odkrywane w naukach są, jak powiedzieliśmy, tylko cząstkowe 
i prowizoryczne. 

Co istotniejsze, nie są one najważniejszymi prawdami – a jednak nie są to 
prawdy, które można łatwo zbagatelizować. Znajdujący się w pobliżu mojej 
macierzystej instytucji30 Saint Joseph’s College, katolickie kolegium sztuk 
wyzwolonych o długiej tradycji, został zamknięty z powodu niemożliwych do 
rozwiązania problemów fi nansowych. Słyszymy o podobnych wydarzeniach 
w całych Stanach Zjednoczonych, lecz także w Hiszpanii, na Litwie i w innych 
krajach, gdyż zmniejszanie się liczby studentów oraz wywierany na młodych 
ludzi nacisk, by zdobywali atrakcyjne rynkowo umiejętności, coraz częściej 
skłania college’e i uniwersytety do akcentowania praktycznego wymiaru edu-
kacji w zakresie biznesu i specjalności przyrodniczych, inżynieryjno-tech-
nicznych i matematycznych (ang. STEM: science, technology, engineering, 
mathematics) w celu przyciągnięcia studentów oraz pozyskania źródeł fi nan-
sowania. Poza tym w Stanach Zjednoczonych nawet najbogatsze uniwersytety 
powierzają prowadzenie znacznej części zajęć na studiach pierwszego stopnia 
nisko opłacanym wykładowcom kontraktowym i doktorantom. Pomimo tej 
presji ekonomicznej i fi nansowej, kulturowej roli uniwersytetów nie można 
bagatelizować. Można by natomiast bronić postulatu ożywienia ich wpływu. 

Zwracając się do amerykańskich nauczycieli katolickich, Jan Paweł II ciepło 
wspominał swoje doświadczenie nauczania na KUL-u, mówił też o doniosłości 
prowadzonych tam badań naukowych, a następnie stwierdził: „Cele wyższe-
go nauczania katolickiego wykraczają poza wykształcenie przeznaczone dla 
produkcji, dla kompetencji zawodowej oraz dla kompetencji technologicznej 
i naukowej; one odnoszą się do ostatecznego przeznaczenia człowieka, do 
pełnej sprawiedliwości i świętości, która rodzi się z prawdy (por. Ef 4,24). 
[…] Prawdziwa wolność akademicka winna być rozważana w jej relacji do 
ostatecznego celu pracy akademickiej, który odnosi się do całkowitej prawdy 
o osobie ludzkiej”31.

29  America’s Research Universities: Institutions in Service to the Nation (White Paper of the 
American Association of Universities), http://www.aau.edu/resuniv/WhitePaper1.01.html.

30  University of Notre Dame – przyp. tłum.
31  J a n  P a w e ł  II, Historyczny związek Kościoła i uniwersytetu (Przemówienie do profesorów 

Katolickiego Uniwersytetu Ameryki, Waszyngton, 7 X 1979), w: Jan Paweł II. Nauczanie papieskie, 
red. E. Weron SAC, A. Jaroch SAC, t. 2 (1979), cz. 2, Pallottinum, Poznań 1992, s. 343.
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Jan Paweł II wypowiedział te słowa w Waszyngtonie, siedzibie rządu 
Stanów Zjednoczonych, miejscu wypełnionym symbolami i instytucjami, 
które reprezentują naszą amerykańską wolność i poprzez które jest ona urze-
czywistniana. Kiedy Papież w roku 1987 wygłaszał homilię do społeczności 
akademickiej, Polska nie odzyskała jeszcze wolności (nastąpiło to dwa lata 
później). Sądzę jednak, że jego słowa są dziś równie aktualne i ważne – tak dla 
Polaków, jak i dla Amerykanów – jak trzydzieści lat temu. Wobec wzrastają-
cej siły utylitarystycznej ideologii „burżuazyjnego liberalizmu z jego ambicją 
oparcia wszystkiego na niepohamowanej inicjatywie jednostki postrzeganej 
jako mały Bóg”, ustroju, w którym pojmuje się jednostkę nie tylko jako 
osobę – istotę duchową – lecz jako podmiot praw ustalanych zależnie od jej 
subiektywnej koncepcji rzeczywistości i dobra, coraz częściej dostrzegamy, że 
nasza wolność wtłaczana jest w ramy określone nie interesami dyktatorskiego 
reżimu, lecz wizji człowieka, zgodnie z którą nie istnieją prawda o człowieku, 
prawda o dobru ani poznanie Boga przekraczające to, co „mały Bóg” wytwarza 
w swoim umyśle. W Stanach Zjednoczonych coraz częściej jesteśmy świad-
kami kwestionowania przez przywódców społecznych i nauczycieli tak cenio-
nego przez nas w dziejach i wpisanego do Karty Praw Stanów Zjednoczonych 
prawa do wolności wypowiedzi, prasy, pokojowych zgromadzeń i wyznania 
jako prawa niezgodnego z obecnymi interesami postępowego społeczeństwa. 
W Unii Europejskiej patologia ta – jeśli mogę to tak nazwać – jest jeszcze 
bardziej zaawansowana, a jej źródło (co dostrzegł Maritain, a Jan Paweł II 
z pewnością by się z nim zgodził) stanowi utrata prawdy o człowieku, prawdy 
o osobie ludzkiej.

W encyklice Centesimus annus, napisanej po upadku komunizmu w Eu-
ropie, papież Jan Paweł II wskazał jako źródło błędów „realnego socjalizmu” 
jego niezdolność do uchwycenia prawdy o człowieku. Słowa Papieża dotyczą-
ce tego nieistniejącego już ustroju międzynarodowego zachowują aktualność 
w epoce postkomunistycznej: „Ateizm, o którym mowa, jest zresztą ściśle 
związany z oświeceniowym racjonalizmem, który pojmuje rzeczywistość 
ludzką i społeczną w sposób mechanistyczny. Zostaje w ten sposób zanego-
wana najgłębsza intuicja prawdziwej wielkości człowieka, jego transcendencja 
wobec świata rzeczy oraz napięcie, jakie odczuwa on w swoim sercu pomiędzy 
pragnieniem pełni dobra a własną niezdolnością do osiągnięcia go, przede 
wszystkim zaś zostaje zanegowana wynikająca stąd potrzeba zbawienia”33. 

32  J. M a r i t a i n, The Person and the Common Good, tłum. J.J. Fitzgerald, University of Notre 
Dame Press, Notre Dame 1966, s. 92.

33  J a n  P a w e ł  II, Encyklika Centesimus annus w setną rocznicę encykliki Rerum novarum, 
nr 13.
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