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WStęp

Prawdziwym wyzwaniem dla człowieka jest nieustanne poszu-
kiwanie prawdy o Bogu i o sobie samym i odczytanie ich wzajemnych 
relacji1. Stąd też tak ważne jest integralne rozumienie osoby ludzkiej. 
Człowiek, obdarzony wolnością i rozumnością, ma prawo i obowiązek sa-
mostanowienia o sobie, a równocześnie jest uwarunkowany P(p)rawdą, 
która wyzwala go od niebezpieczeństw błędnych wizji siebie i otaczającej 
rzeczywistości. 

Poszukiwanie i odnalezienie integralnej prawdy pozwala człowie-
kowi samemu decydować o wyborze kształtu własnego postępowania2. 
Często jednak ten wybór, na skutek zafałszowania obiektywnego obrazu 
rzeczywistości, może być utrudniony bądź zmanipulowany. Jakiekolwiek 
zafałszowanie prawdy o człowieku jest ogromnie brzemienne w skutki. 
Człowiek, aby właściwie odczytał i przyjął moralne zobowiązanie, musi 
najpierw rozpoznać, kim jest3. Kontekst życia nie sprzyja dzisiaj pełnemu 
rozpoznawaniu prawdy o sobie. Nieustanne, szybkie przemiany społeczne, 
zawirowania polityczne, ideologizacja życia społecznego sprawiają dez-
orientację wielu ludzi. Pogłębia się wzajemny brak zaufania i zamknięcie 
w kręgu własnych spraw. W kształtowaniu mentalności wielu współcze-
snych ludzi dominującą rolę odgrywa tak zwana kultura masowa, która 
poprzez oddziaływanie środków społecznego przekazu staje się potężnym 

1 „Poprawna wizja Boga i człowieka staje się dla teologa moralisty daną otrzyma-
ną od nauk biblijnych, teologii dogmatycznej i nauk humanistycznych, ale musi zostać 
właściwie przepracowana przez podejście etyczne, odnoszące prawdę o naturze osoby 
do jej uwarunkowań osobowych, społecznych i sytuacyjnych”. A. Derdziuk, Odrzucenie 
moralności w imię prawa, w: Wartości moralne w kontekście współczesnego sekularyzmu, 
red. J. Gocko, Lublin 2007 s. 15.

2 A. Derdziuk, Teologia moralna w funkcji formowania osoby i wspólnoty, w: Persona-
lizm polski, red. M. Rusecki, Lublin: KUL 2008, s. 382. 

3 Por. M. Pokrywka, Rola sakramentu pokuty w formacji sumienia, RT 50, 2003, 
z. 3, s. 55–57.

PERCEPCJA.indb   9 2014-05-21   10:56:41



10	 Wstęp

narzędziem manipulacji zaspokajającym wykreowane wcześniej potrze-
by. Treści przekazywane w kulturze masowej podlegają standaryzacji oraz 
maksymalnemu uproszczeniu i w ten sposób mieszczą się w określonej 
konwencji przyswajalnej przez większość ludzi. Treści te charakteryzują 
się poprawnością polityczną, która kreuje określone gusty. Skutkiem tych 
zabiegów jest uniformizacja społeczeństwa, w którym przyjmuje się jed-
nakowe wzorce zachowań, natomiast dostosowywanie treści do możliwo-
ści przyswajania przez masowego odbiorcę prowadzi do homogenizacji 
kultury. Kultura staje się eklektyczną mieszaniną często sprzecznych ze 
sobą poglądów4.

Taki kontekst życia ludzkiego stanowi wyzwanie dla Kościoła, by 
głosząc orędzie moralne jako drogę „duchowej terapii”5, pozwalał czło-
wiekowi odnaleźć prawdę o nim samym w świetle Bożego powołania. 
Człowiek, stworzony i obdarowany przez Boga, wezwany jest do odpo-
wiedzi na dar ukazany w dziejach zbawienia. W sposób najpełniejszy od-
powiedź Bogu Ojcu została udzielona przez Syna Bożego. Człowiek, który 
na mocy łaski chrztu otrzymuje dar przybranego synostwa i włączony jest 
w Mistyczne Ciało Chrystusa, zyskuje tym samym możliwość uczestnic-
twa w tej doskonałej odpowiedzi6. W ten sposób, poprzez „kontemplację 
oblicza Chrystusa, którego wieloraką obecność przeżywamy w Kościele 
i w świecie”, człowiek odkrywa, że „Chrystus jest sensem historii i świa-
tłem na naszej drodze”7. Sakramenty Kościoła są w swej istocie osobowym 
spotkaniem z żywym Chrystusem – Boskim Lekarzem8 i stają się lekar-
stwem na zagubienie człowieka. 

Święty Paweł pisze: „Wiara rodzi się z tego, co się słyszy”, a zaraz 
potem dodaje: „tym zaś, co się słyszy, jest Słowo Chrystusa” (Rz 10,17). 

4 Por. A. Derdziuk, Kultura masowa jako wezwanie do głoszenia orędzia moralnego, 
w: Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań, t. 3: Dys-
kusje, komunikaty, uzupełnienia, dokumenty końcowe, red. K. Góźdź, K. Klauza, Lublin: KUL 
2005, s. 212–214.

5 Por. VC 87.
6 Por. R. Tremblay, Od osoby ludzkiej capax Dei in Filio do osoby synowskiej, w: Syno-

wie w Synu. Teologia moralna fundamentalna, red. R. Tremblay, S. Zamboni, tłum. B. Widła, 
Warszawa: Promic Wydawnictwo Księży Marianów 2009, s. 178. 

7 NMI 15. 
8 Por. A. Derdziuk, Współczesne uwarunkowania sprawowania sakramentu pokuty, 

RT 45, 1998, z. 3, s. 107–108.
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	 Wstęp	 11

Wiara jest „osobową więzią między wierzącym a Jezusem Chrystusem 
w Kościele”9, jest więc postawą fundamentalną, horyzontem rozumienia, 
którym jest przyjęcie zbawczego orędzia oraz decyzją, która angażuje całą 
egzystencję człowieka. To, czego człowiek słucha, co ogląda, czym się „na-
pełnia”, w jakiś sposób kształtuje jego postrzeganie świata10. W masowej 
kulturze, w nieustannym chaosie multiplikowanych informacji, orędzie 
ewangeliczne niknie w natłoku wielorakich propozycji, a człowiek kar-
miony kulturową papką, często w sposób bezkrytyczny, poddaje się kon-
sumpcyjnej wizji świata i siebie samego. A „zwykle tak jest, że zanim ktoś 
źle działa, wcześniej doprowadza do takiego odczytywania świata, w któ-
rym jego działanie zaczyna mu się wydawać nie tylko uprawnione, ale 
jedyne możliwe”11. Kiedy człowiek nie słyszy słów Chrystusa, to nie wiara, 
która rodzi się ze słuchania Słowa, lecz informacyjny chaos kształtuje per-
cypowanie przez niego rzeczywistości.

Zrozumienie wymiaru podmiotowego i przedmiotowego ludzkich 
wyborów warunkuje ich właściwą ocenę w świetle przesłanek wiary i nie 
może abstrahować od okoliczności hic et nunc wyrażających złożoność 
sytuacji człowieka jako adresata Bożego daru łaski. Wielorakie przemiany 
życia ludzkiego, osobistego, jak i społecznego, we współczesnym świecie, 
zagrożenia, jakim podlega tożsamość człowieka, domagają się nieustannej 
troski Kościoła, aby wychodzić im naprzeciw. W istocie misji Kościoła za-

 9 PDV 53; VS 88. Jest to więź nie tylko osobista – nieprzekazywalna i najbardziej 
własna – ale nade wszystko osobowa. A to znaczy, że obejmuje element poznawczy, emo-
cjonalny oraz wolitywny. Por. A. Derdziuk, Teologia moralna w służbie Kościoła, Lublin: KUL 
2010, s. 142; J. Nagórny, Posłannictwo chrześcijan w świecie, t. 1, Świat i wspólnota, Lublin: 
KUL 1998, s. 76–77.

10 Nie chodzi tutaj o filozoficzny spór realizm-idealizm epistemologiczny, mający 
swoje źródła w filozofii Kartezjusza, a szczególnie w idei Kanta, że w poznaniu ludzkim 
istotną i konstytutywną rolę odgrywają podmiotowe warunki określające i umożliwiające 
nasz sposób percypowania rzeczywistości i myślenia o niej w ten sposób, że „podmiot jest 
warunkiem przedmiotu”. Teza przyjmująca istnienie podmiotowych warunków poznania 
jest dziś w filozofii niemal powszechnie przyjmowana. Obszerne studium na temat rozu-
mienia oraz naturalistycznego przeformułowania pierwotnie transcendentalnej idei Kan-
ta zobacz: D. Leszczyński, Struktura poznawcza i obraz świata. Zagadnienie podmiotowych 
warunków poznania we współczesnej filozofii, Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego 
2010.

11 A. Derdziuk, Posługa spowiednika wobec emigrantów odwiedzających Polskę, 
w: Emigracja wyzwaniem duszpasterskim dla Kościoła w Polsce, red. M. Zając, Lublin: KUL 
2009, s. 96.
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12	 Wstęp

wiera się nakłanianie człowieka do nawrócenia i pokuty oraz ofiarowanie 
daru pojednania. Misja ta nastawiona jest na „wyrażenie się w ściśle okre-
ślonej posłudze w zakresie konkretnej praktyki pokuty i pojednania”12. 

Jest zatem zrozumiałe, że sakrament pokuty i pojednania stał się 
przedmiotem wielu opracowań teologicznych. Również w literaturze teo-
logicznomoralnej znaleźć można wiele badań, które dotyczą sakramentu 
pokuty i pojednania w aspekcie formacji sumienia13, podkreślają aspekt 
wyzwalającej mocy tego sakramentu14, koncentrują się na chrystocen-
trycznym, eklezjalnym oraz psychologicznym wymiarze nawrócenia i po-
kuty15 czy stanowią swoiste vademecum dla spowiednika16. W nurt tych 
opracowań wpisują się badania podjęte w niniejszej pracy, dla której uza-
sadnieniem jest nieco inne formalne potraktowanie przedmiotu, jakim 
jest sakrament pokuty i pojednania. Chodzi tutaj o ukazanie relacji, jaka 
zachodzi między percypowaniem świata przez człowieka współczesnego 
a praktykowaniem sakramentu pokuty i pojednania, który to sakrament, 
będąc osobowym spotkaniem z Chrystusem, jest darem dla człowieka 
i jednocześnie wezwaniem do nieustannej przemiany i wzrostu. Człowiek, 
wchodząc w korelacje ze światem poprzez swoje wybory, zmienia się, sta-
je się „jakimś” moralnie. A tym samym kształtuje się jego postrzeganie 
świata. Sakrament pokuty i pojednania, jako korelat ludzkich aktów, jest 
swoistą „przestrzenią” osobowego spotkania z Bogiem, z którego człowiek 
wychodzi przemieniony. Tym samym zmienia się również jego percepcja 
rzeczywistości, a co za tym idzie – zmienia się świadomość moralnego 
wezwania i zdolność odpowiedzi na nie. 

Pojęcie „percepcja”, użyte w tytule pracy, nie oznacza jedynie przy-
jęcia jakiejś treści na intelektualną własność. W zakres pojęcia percepcji 
wchodzi cała złożona dynamika emocjonalno-wolitywno-intelektualna 

12 RP 23.
13 Por. K. Kwiatkowski, Formacja sumienia w kontekście sakrament pokuty, w: Forma-

cja moralna. Formacja sumienia, red. J. Nagórny, T. Zadykowicz, Lublin: KUL 2006, s. 35– 
–56; J. S. Płatek, Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania, Częstochowa: Paulinianum 
2001; S. Witek, Sakrament pojednania. Podręcznik dla duszpasterzy, Warszawa–Poznań: Pal-
lottinum 1979. 

14 Por. J. Bramorski, Wyzwalająca moc pokuty chrześcijańskiej, Pelplin: Bernardinum 
2004. 

15 Por. A. Drożdż, Sakrament pojednania z Bogiem i Kościołem, Tarnów: Biblos 1994. 
16 Por. J. Augustyn, Sakrament pojednania, Kraków: Wydawnictwo M 2012. 

PERCEPCJA.indb   12 2014-05-21   10:56:42



	 Wstęp	 13

osób ludzkich w ich odniesieniu do rzeczywistości oraz pewna „zwrot-
ność” jako skutek tego, co dzieje się w podmiocie i jakim staje się podmiot 
(w sensie moralnym) wskutek swojego odniesienia do rzeczywistości. To 
rozumienie percepcji zbliżone jest do biblijnego rozumienia poznania, 
które „oznacza nie tyle posiadanie informacji o danej rzeczywistości, ile 
osobowy kontakt, który sprawia wzrost zaufania i zdolności powierze-
nia się sobie nawzajem”17 oraz biblijnego rozumienia prawdy, u którego 
podstaw stoi nie tyle refleksja intelektualna, ile doświadczenie religijne. 
Podstawą tego doświadczenia jest osobowe spotkanie z Bogiem, który 
jest wierny i godny zaufania18. Takie szerokie rozumienie pojęcia percep-
cji pozwala na ukazanie, w jaki sposób sakrament pokuty i pojednania, 
w którym człowiek spotyka Boga żywego pochylającego się nad ludzką 
słabością i ukazującego jednocześnie przyczyny tej słabości i możliwości 
ich pokonania19, formuje osobowe odniesienie do rzeczywistości, a więc 
do siebie samego, Boga, drugiego człowieka i świata. 

Struktura pracy nawiązuje do słów Jana Pawła II, że „człowiek jest 
drogą Kościoła”20. Chodzi tu o konkretnego człowieka, który ma swoją 
własną historię życia, o człowieka, „który zgodnie z wewnętrzną otwar-
tością swego ducha […] swoje osobowe dzieje pisze zawsze poprzez roz-
liczne więzi, kontakty, układy, kręgi społeczne, jakie łączą go z innymi 
ludźmi”21. Praca zatem zaczyna się od ukazania tego, kim jest człowiek, 
a następnie prezentuje współczesne zagrożenia jego tożsamości, które 
generują fałszywą percepcję siebie, świata, relacji do Boga i człowieka. 
Temu właśnie człowiekowi Chrystus żyjący w Kościele przychodzi z po-
mocą. Dlatego na tym antropologicznym tle zostaje ukazana uzdrawiają-
ca moc sakramentu pokuty i pojednania, który przywracając człowiekowi 
jego tożsamość w świetle Bożego obdarowania i powołania, kształtuje 
adekwatną do zamierzonej przez Boga samoświadomość człowieka i jego 
odniesienia do rzeczywistości. 

17 Por. Derdziuk, Teologia moralna w służbie wiary Kościoła, s. 185.
18 Por. A. Zuberbier, Prawda, w: Słownik teologiczny, t. 2, Katowice 1989, s. 140–144.
19 Por. Derdziuk, Współczesne uwarunkowania sprawowania sakramentu pokuty, s. 

101–104.
20 RH 14.
21 Tamże.
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14	 Wstęp

Pierwszy rozdział pracy ukazuje dynamizm bytu ludzkiego zarówno 
na płaszczyźnie filozoficznej, jak i teologicznej. Analiza ta służy uchwy-
ceniu specyficznej dla osób ludzkich własności otwartości wobec świata, 
zapodmiotowanej w ontycznej strukturze bytu ludzkiego. Człowiek, jako 
podmiot własnych aktów, wchodzi w głęboką korelację ze światem ze-
wnętrznym, poszukując dobra i prawdy, stając się przez swoje wybory 
„jakimś” moralnie oraz uczestnicząc w człowieczeństwie innych. Analiza 
teologiczna ukazuje, że w samym akcie stworzenia człowieka „na obraz 
i podobieństwo Boże” zawarty jest dynamizm doskonalenia tego obrazu. 
Człowiek stworzony jest przez Boga jako capax Dei, a dzięki łasce już 
w doczesnym sposobie bytowania zyskuje udział w Bożej naturze. Akt 
stworzenia determinuje rozumność, wolność i zdolność do miłości, ale 
również dynamiczną twórczość człowieka, przez którą współuczestniczy 
on w doprowadzeniu misji stworzenia do końca. 

Człowiek żyje w kulturze, tworząc ją, ale również – w jakiejś mie-
rze – będąc przez nią „tworzony”. Stąd jego samoświadomość, a co za 
tym idzie, rozumienie swego odniesienia do świata, drugiego człowieka, 
a nade wszystko do Boga, są w pewnej mierze kształtowane przez kulturę. 
Druga część pracy ukazuje przemiany kulturowe, które w dużej mierze 
zdają się kształtować percepcję rzeczywistości przez człowieka współcze-
snego. Dominujące współcześnie nurty intelektualne stoją u podstaw dez-
integracji poczucia tożsamości człowieka. Można wśród nich wymienić 
nurty, które bądź to odrzucają istnienie koniecznych i konstytutywnych 
dla ludzkiej natury własności (wśród nich najbardziej wpływowe są teorie 
Richarda Rorty’ego, Gianniego Vattimo, Petera Singera czy teoria transhu-
manizmu), bądź też dokonują różnego rodzaju redukcji rozumienia ludz-
kiej natury (wśród tych teorii, u podstaw których stoją konkretne zało-
żenia antropologiczne, zostaną wymienione utylitaryzm, indywidualizm, 
kolektywizm oraz komunitaryzm). 

Konsekwencją teorii negujących stałość ludzkiej natury lub reduku-
jących tę naturę jest destabilizacja poczucia tożsamości. Człowiek pozo-
stający pod ich wpływem zostaje zamknięty niejako w perspektywie ho-
ryzontalnej autokreacji i jedynie w tej perspektywie usiłuje doświadczyć 
szczęścia. Nie pozostaje to bez wpływu na przemiany dotyczące poczucia 
grzechu. Współczesne tendencje kulturowe zmieniające świadomość grze-
chu, a co za tym idzie, osobowe odniesienie człowieka do Boga, można 
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