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Ostatnio powróciłem do książek wydawanych przez ks. bp. Bohdana Bejzego. Po soborze 
watykańskim II wprowadził on w obieg polskiej myśli głębokie i mądre publikacje 
poświęcone refleksji nad człowiekiem i Bogiem. Jest to seria „W nurcie zagadnień 
posoborowych”. Jej celem jest ukazanie świętości jako powszechnego powołania. Książki 
są zbiorami artykułów napisanych przez wybitnych filozofów, teologów i duszpasterzy. 
Dopełnieniem tej wielkiej, mądrościowej serii są książki w cyklu „Chrześcijanie”. Ponad 
dwadzieścia tomów przedstawia sylwetki współczesnych Polaków, którzy spełnili swe 
życie w służbie Bogu i Ojczyźnie. 

Nawiązuję do tych pozycji, ponieważ dzisiaj – w obliczu przewartościowań, przed którymi 
stoją Polska, Europa i świat – są wskazówką dla naszego zagubionego czasu. Pokazują 
godność człowieka i jego wielkość w różnych dramatycznych sytuacjach. Mają 
ponadczasową wartość i mogą być drogowskazem dla nas, gdy dzisiaj mamy do czynienia 
z załamaniem się wartości moralności. Uwidacznia nam to postawa rosyjskich 
barbarzyńców stosujących metody ludobójstwa, terroru cywilnego, zsyłek, porwań dzieci i 
gwałtów kobiet. Wywołuje zdziwienie i pytanie o źródła akceptowanych przecież przez 
rosyjskie władze polityczne i religijne takich postaw. Wskazuje, że rosyjska kultura straciła 
zdolność wychowania człowieka. Co więcej, wydaje się, że jej uzależnienie od ideologii 
komunistycznej, którą rosyjskie władze afirmują, przyczynia się do pogłębienia moralnej 
atrofii cywilizacyjnej, którą Rosja usiłuje wprowadzić w świat. 

Wojna na Ukrainie, ze względu na swą bliskość, uwidocznia związek przyczynowo-
skutkowy pomiędzy roszczeniami ateistycznej ideologii i jej amoralnymi działaniami. 
Odnajdujemy go również w liberalnej ideologii, która degraduje siłą moralność sytemu 
demokratycznego. Ponieważ wydaje się, że agresja rosyjska będzie długotrwała, wywoła 
wielorakie negatywne skutki o znaczeniu globalnym i doprowadzi do zmiany idei systemu 
demokracji. Musi bowiem dać nadzieję dla dzieci i młodzieży na lepsze życie. A to jest 
związane z urealnieniem wyborów dobra. W książce „O Bogu i człowieku” z roku 1969 pod 
red. ks. bp. Bohdana Bejzego ks. prof. Stanisław Olejnik, wybitny polski moralista, 
pokazuje, że są trzy metody dochodzenia do określenia właściwego dobra dla człowieka. 
Jest droga nomologiczna, droga wynikła z rozpoznania celu życia człowieka i ukazana 
przez Chrystusa. W pierwszej autor umieszcza dobro wskazane wolą Boga. Ale 
rozszerzając poza religię ten sposób definiowania dobra, można umieścić w nim wszelkie 
autorytarne sposoby stanowienia prawa. W przypadku gdy pomijamy Boga lub Go sobie 
podporządkowujemy, metody te ukazują amoralne oblicze i degradują system społeczny. 
Drogą wyjścia z redukcyjnej pułapki jest uwzględnienie dwóch następnych sposobów 
wskazanych w tym artykule. Trzeba wrócić do określenia celów ludzkiej natury. Warto 
także uwzględnić dobro wkładane przez życie chrześcijańskie. Jest to trudne, bowiem 



 

 

przeżywamy regres humanistyki i prawa. Ale patrząc oczyma mądrości ks. bp. Bejzego, 
musimy to czynić, nim barbarzyństwo ludzi zwolnionych z moralności zniszczy cały świat. 
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