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Recenzja rozprawy doktorskiej p. mgra Pawła Adama Makowskiego
pt. Problemy moralne dyplomacjiw naucz&niu Jana Pawła II
napisanejw ramach seminarium z teologii moralnej na Wydziale Teologicznym UAM
pod kierunkiem lis. dra hab. Andrzeja Bohdanowicza' prof. UAM'
Poznań 201.5.ss. 220.
Liczne zjawiska współczesnego świata,wŚrod nich kwestia głodu, toczące się
konflikty zbrojne, a w ostatnim czasie także wydarzenia na wschodzie Ukrainy i aneksja
Krymu przez Rosję oraz napĘw uchodźcow i emigrantów ekonomicznych do Europy,
zwracają uwagę nie

tylko

ogolnie fla rolę dyplomacji w

rozwiązywaniu tych

skomplikowanych problemów, a|e takŻe wskazują na etyczny wymiar tej działalności.
Zjawiska te stanowią potwierdzenie słusznościpodjęcia poszukiwań i ostatecznego
sformułowaniatematu rozpraw doktorskiej, która powstaław ramach seminarium z teologii
moralnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Natomiast _ bez względu na współczesny kontekst _ fakt, ze problemy dyplomacji
w nauczaniuJana PawłaII nie były do tej pory przedmiotemtak powaznej refleksji naukowej,
zachęca do wnikliwej i krytyczne1 lektury rozprawy' Jej owoce zostaną przedstawione
w niniejszejrecenĄt.
I. omówienie układu i treścipracy
Rozprawa ma przemyślaną |ogiczną strukturę, porządkującą szeroką problematykę
moralną odnoszącą się do dyplomacji. Składa się z wykazu skrótów (s. 4-5), bibliografii
(s' 6-35),wstępu(s. 36-45), pięciu rozdziałówt zakohczenia(s' 217-220)'
kozdział' pierwszy pt' Godnoścosoby ludzkiej fundamentalną wartościądyplomacji
jako fundamentalnej
$' a6-7Ą został.poŚwięcony na ukazanie godnościosoby ludzkiej
wartościi punktu odniesienia dla wszelkich działahdyplomatycznych. W tym celu Autor
przedstawiłnajpierw róznego rodzaju zagroŻeniagodnościczłowieka, na które Jan Paweł II
zwracał'uwagę dyplomatom. Wiązą się one z emigraĄą i uchodźctwem,z problemem
niedozywienia i głoduoraz z ubóstwem w wymiarze zarówno materialnym,jak i moralnym.
Następniepodkreśliłznaczeniegodnościosoby ludzkiej jako kryterium wartościowaniai ocen
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moralnych.W świetlepapieskiego nauczania omówił naturalnei objawione źrodłapoznania
godnościczłowieka, ukazał osobę ludzką jako wartośónajwyzsz4 której godnośóstaje się
źrodłemi podstawą praw człowieka oraz przypomniał podstawowe postulaty moralne
wynikające z pełnej wizji antropologtcznej. Na koniec

na podstawie wybranych

wypowiedzi _ zwróctłuwagę na recepcjępapieskiegonauczaniaw środowiskudyplomatow.
w

rozdziale drugim pt' Poszanowanie praw

człowieką moralną powinnością

dyplomacji (s. 75-98) Autor podkreślił,
ze godnośÓosoby ludzkiej jest bezpośrednim
źródłem
praw człowieka i ukazał'szeroki obszar działah dyplomatycznych sfuzących ochronie tych
praw. W tym celu przedstawił najpierw wieloaspektowe zjawisko łamania praw człowieka,
które dokonuje się w

kontekście napięÓ społecznych i konfliktow gospodarczych

t polttycznych, a takŻe wtąze się niesprawiedliwym podziałem dóbr materialnych. Następnie
uzasadntł przyrodzony charakter praw

człowteka, wskazał na ich

nienaruszalność

i niezbywalnośó,podkreśliłprymat praw człowieka nad prawami stanowionymi przez
państwo oraz ukazał formy

zaangazowania Stolicy Apostolskiej

na rzecz ochrony

t przestrzeganiapraw człowieka. Takize w odniesieniu do tych zagadnień omówił wybrane
wyp owiedzi dyplomatów potwierdzaj ąceżrywą r eakcjęna p api eskie nauczanie.
Rozdział trzeci pt. Wolnoścjako wartośc ksztahująca dyplomację (s. 99-120)
poświęcony został kwestii

szczegolnie istotnej dla współczesnej kultury,

zarówno

w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym, Zgodnie z nauczaniem Jana Pawła II Autor
zwróclł uwagę, ze proces dęenia

do wolnoŚci

nabrał szczegó|nego globalnego

przyśpieszenia.Jest ona podstawowym prawem człowieka, a jednocześniedarem Bozym'
Podkreśliłwewnętrzny charakter wolności, jej związek i podporządkowanie prawdzie oraz
koniecznośótroski o wolnośó,gdyi mozna zarówno utracić otrzymany dar, jak i pogwałcic to
fundamentalneprawo cńowteka, Dlatego Autor omówił rózne formy pogwałceniawolności,
zwracającuwagę na uwarunkowania polityczne, ideologiczny wpływ naksń.ahowanie i osąd
ludzkiego sumienia oraz wykroczęnia przeciw wolnościreligijnej. Następnie więcej miejsca
poświęciłna ukazanie wolności religijnej jako podstawowego prawa człowieka, ktorej
przestrzeganie staje się w świetlenauczania Jana Pawła II probierzem przestrzegania praw
człowieka. Dlatego sfusznie mvroctł'uwagę na rolę, zadania i relację państwa do wspólnot
religijnych' Na koniec, zgodnie z przyjętym schematem prezentowania zagadnień, Autor
omówił reakcje dyplomato.w,na kierowane do nich przez Jana Pawła II nauczanie na temat
wolności'
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W rozdziale czwartym pt' Rodzina, naród i wspólnota polityczna jako środowiska
oddziatywania dyplomacji

(s. 121-|72) Autor

zvvroctł najpierw uwagę na zadania

dyplomatow wobec podstawowej komorkt życta społecznego.Ukazał zagrozenia rodztny
wynikające z kryzysu tozsamościmałzeństwajako zvvtązkukobiety t męzczyzny, braku
poszanowaniaprawa do zycia od poczęcia do naturalnej śmiercioraz kryzysu wychowania
moralnego młodego pokolenia, ktory wpływa negatywne na proces budowania pokoju.
Doktorant podkreślił zadanie umacniania pozycji rodziny w społeczeństwie i państwie
poprzez promocję i ochronę praw rodziny, której katalog i omowiente znalazło szczegó|ne
miejsce w adhortacji Familiaris

consortio. W szczególności chodzi o zabezpteczenie

istotnego dla odpowiedniego funkcjonowania rodziny prawa do pracy oraz wspieranie
rodziny w wypełnianiu przez nią zadah wychowawczych, W kontekście postępującego
procesu g|obaItzacjiwskazał takżena misję rodziny w żlycillmiędzynarodowym,polegającą
na wytrwałymdązeniudo jednościi pokoju.
Następnie Autor skupił się na ukazaniu wartościt znaczenta wspólnoty narodowej.
omowił zagrozenia dla tej wspólnoty wynikające z przedmiotowego traktowania obywateli
przez

wtadzę, nadmiernego

zadŁuŻania państwa, braku

niepodległości, skrajnego

nacjonalizmu oraz braku poszanowania dla róznorodnościi odmiennościkultury danego
narodu. Dalej wskazał na prawa i obowiązki narodu, zaczynając od fundamentalnego plawa
do istnienia oraz prawa do posiadania własnegojęzyka i kultury, zwrócił.uwagę na troskę
o dobro wspólne narodu, o powszechne dobro wspólne, określone przez prawo
międzynarodoweoraz na pewne wskazania moralne dla narodu, jak dąizeniedo pokojowego
wspołzycia z |nnym| narodami i wspołpracy słuzącejrozwojowi' W kolejnym paragrafie
Doktorant przedstawiłzadania dyplomacji zw|ązanez dziat.a|nością
wspolnoty politycznej.
Wskazał na zagroŻenia i podziały ideolo giczne, wyzysk i brak przejrzystościw sprawach
publicznych, na

przemiany demokratyczne dokonujące się w

Europie

Srodkowej

i Wschodniej pod koniec XX wieku oraz na warunki etycznego sprawowania władzy. Na
koniec przedstawił echo
w

odniesieniu do

papieskiego nauczanta w

zagadnieh omówionych

w

Środowisku dyplomatycznym,

rozdzia|e oraz jego

dfugie, prawie

sześcio
stronicoweposumowanie.
ostatni, piąty rozdział pt. Pokój i wspołpraca międzynarodowa celem działań
Ąlplomacji (s. 173-216)zostałpoświęconyna ukazanie zadah dyplomatów w obliczu takich
zagrozeh, jak przemoc, terroryzm, wyścig zbrojei oraz dział.aniawojenne' Na tle tych
negatywnych zjawisk Autor przedstawiłwizję pokoju' ktorą Jan Paweł II promował'podczas
spotkań z dyplomatami. W jej ramach omówił zasady sfuzące zachowantu sprawiedliwego
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pokoju (wzajemności,solidarności,skutecznej wspołpracy) oraz podkreśliłkoniecznośó
poszanowaniaprawa międzynarodowego.Następnie w perspektywie specyficznie religijnej
ukazał znaczenie modlitwy o pokoj, która stanowi wkład chrzeŚcijan w obronę i budowanie
pokoju na świecie. Podkreśliłwreszcie znaczenie dialogu na rzecz pokoju oraz szerzej
omówił zasadęmiędzynarodowejsolidarności,zadaniadyplomatow 1 zaangaŻowanieStolicy
Apostolskiej na rzecz pokoju. Na koniec krotko przedstawił wybrane wypowiedzi
dyplomatow, stanowiące ich odpowiedźna papiesk|e nauczanie na temat pokoju oraz _
podobniejak w poprzednim rozdzia|e_ dfugie,pięciostronicowepodsumowanie.
W zakończeniu rozpraw @, 217-f20) Autor w sposob syntetyczny przypomniał
na1waŻniĄsze wnioski płynące z roz;łvazafi zawartych w poszczego|nych rozdziałach.
Podkreślił
wyjątkową rolę i odpowiedzialność
dyplomatów, których dztała|nośó
nie możebyć
ocenianajedynie pod kątem skuteczności,ale nade wszystko pod kątem podporządkowania
dział'ahi środkowprawdziwemu dobru człowieka i całejwspólnoty ludzkiej Sfusznie tez
zauwaŻył,Że Jan Paweł II nie tylko przedstawiałteoretycznąwizję dyplomacji, ale sam był
,,profesjonalnym dyplo mat{' (s. 220).
II. Ocena merytoryczna rozprawy
Dokonując oceny rozpra-wyna|eżypodkreŚlić, ze Doktorant nie tylko podjąłbardzo
interesującyi aktualny temat, ale nade wszystko uzupełniłlukę w opracowaniach dotyczących
tauczania Jana Pawła II. Podjął się zadania całościowegoprzedstawienia problemów
moralnych współczesnej dyplomacji i dobrze wywiązał'się z tego zadania, potwierdzając
swoje kompetencje badawcze. Takie całościowespojrzenie na temat zadah dyplomatow
w świetle papieskiego nauczania było mozliwe

dzięki pracowicie

przeprowadzonej

kwerendzie) czego dowodem jest bibliografia rozprary (s. 6-35) oraz dzięki k;rytycznej
ana|tzie źródeł i literatury przedmiotu. od strony merytorycznej nalezy wysoko ocenić
realtzację celu badawczego' Ta uwaga dotyczy ogolnie wszystkich zagadnieh ukazanych
w rozprawie.Warto natomiastpodkreśliói docenió sposób zaprezentowaniakwestii, ktore są
dzisiaj szczególnie aktualne, a mianowicie troska o rodzinę jako fundament społeczeństwa,
problem uchodźcow i migrantow oraz różne przejawy naruszania i łamania prawa do
wolnościreligijnej.
W kontekściedyskusjt toczącej się w zwtązLll z zakoiczonym niedawno Synodem
Biskupow o rodzinie, która toczyła się nie tylko wewnątrz społecznościKościoła
katolickiego, na|eizy podkreŚlió, ze Doktorant sfusznie dowartościowałproblematykę

)
małzeństwat rodziny (s. 121-133)'Przekonująco pokazał.,
ze Jan Paweł II - nazywany dzistaj
Papiezem rodziny _ zaltczałtroskę o tę podstawowąkomórkę izycia społecznegodo bardzo
ważznychzadah stojących takż'e przed dyplomatami. W szczego|nościchodzi o wsparcie
i pomoc w obronie praw rodziny, Papteiznieustannieprzypominająco tych prawach, wtdział
w dyplomatachważ:nychsojusznikow w ich promocjt t rea|tzac1i.Dobrze, ze Autor wskazał
na cały katalog praw rodziny zawarty w adhortacji Familiaris consortio (raz omyłkowo
nazwał.jąencykliką s. 128), szkoda natomiast,ie nie wspomniał o Karcie Praw Rodziny,
ktorą Stolica Apostolska w 1983 roku przedłożzyławszystkim
ludziom, instytucjomi władzom
zainteresowanymmisją rodziny w świciewspółczesnym.Pośrednikamiw dotarciu z treścią
tej karty do rządów poszczegó|nych krajow stali się przecież dyplomaci akredytowani przy
Stolicy Apostolskiej. Wśródwaznychwspółczesnychproblemów, na ktore Doktorant sfusznie
zwroctł.uwagę, jest kwestia redefinicji i zmiany modelu małzeństwa i rodziny' a więc
fundamentalnasprawatozsamościwspólnot, które tworzącałespołeczeństwo(s. IfZ), atakże
kwestiebioetycznebezpośrednio
dotyczącerodziny (s. I23-I25).
Warto zauważlyć,źrc wśród podstawowych zagrozefi godności osoby ludzkiej
Doklorant na pierwszym miejscu omówił problem migracji i uchodźctwa'W obliczu dramatu
milionów |udzi oraz problemów krajow i narodów Europy, do ktorych zmierzają obecnie
uchodźcy i emigranci, wypowiedzi Jana Pawła II są niezwykle interesujące t pouczające.
Autor stusznie podkreśliłwielowymiarowośćdramatu ludzi zmuszonych do opuszczenia
własnej ojczyzny, zwlązane z tym cierpienie, a ta|rżeproblemy adaptacyjne w nowym
miejscu żlycia. Stąd ponawiany przez papteża apel, by

takze na drodze działah

dyplomatycznychulżyó doli tych Iudzi oraz hamować i pokonywać przyczyny powodujące
problem (s. a7-50) Pozytywnie oceniając ten fragment rozprawy, trzeba także wskazac na
pewien niedosyt dotyczący wykorzystania źródeł'Mozna go wyrazić,w formie pytania, czy
Jan PawełII w przemowieniachdo dyplomatowwygłoszonychpo roku 1984 nie powracałdo
problemu uchodźców i migrantow? A takŻe w formie stwierdzenta, ze Doktorant nie
wspomniało orędziach papteż:'a
na Swiatowy DziefiMigranta i Uchodźcy,które publikował
on do końca pontyfikatu (ostatnie,poświęconezachowaniu własnej tozsamościi uznaniu
tozsamościinnych, podpisał24 |tstopada2004roku).
W odniesieniu do kwestii wolnościreligijnej Doktorant bardzo trafnie wskazał na
kilka waznych szczegołowpapieskiego nauczania' Podkreśliłmianowicie, ze przestrzeganie
prawa do wolnościreligijnej jest probierzem przestrzeganiapraw człowiekaw ogole (s. i09110) oraz wskazał na znaczenie pielęgnowania dziedzictwa religijnego dla ocalenia
tozsamościi rozwoju narodów i panstw (s. 105.106, II2). Zwróc\ł takŻe uulagQ na
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rozprzestrzenianiesię laicyzmu, jako nurtu dązącego do eliminacji wymiaru religijnego
z zycia publicznego, czego wrazem są akty usuwania symboli religijnych z przestrzent
publicznej (s.

110-111). Takie

przĄawy

nietolerancji wobec

osob wierzących,

w szczegó|ności
chrześcijan,katolików' coraz częściejspotyka się w Europie (s. 120). Autor
istotne rozroŻnieniepomiędzy laickościąalatzcyzmem' dotyczącerelacji
stusznie przywołał.
państwa i wspólnoty religijnej, do ktorego często powracałJan Paweł II (s 1I5), a takie
zwróctł. uwagę na bardzo aktualne problemy i niebezpieczeństwa dotyczące budowania
społeczeństwwieloetnicznych i wielokulturowych,w ktorych w imię błędnieinterpretowanej
zasady równości rezygnl1e się pielęgnowania i odwoĘwania do własnej tradycji religijnej
(s.120).
Wysoko naleŻy ocenió zarówno sam pomysł, by w rozprawie zasygna|izowac takżLe
problem recepcji papieskiego nauczaniado dyplomatów, jak i wybor - zapewnenie łatwy_
niektorych wypowiedzi dyplomatow' Ta interesująca kwestia mogłaby stanowió temat
odrębnej rozprawy, prezentującej ocenę działah papteżaJana Pawła II na rzecz promocji
i obrony wartościmoralnych, godnościosoby ludzkiej i podstawołvychpraw człowieka,
dokonanejprzez samych dyplomatów. Mozna by wtedy jeszcze bardzie1oddać głospolskiej
ambasadorprzy Stolicy Apostolskiej Hannie Suchockiej. Taki lub inny kierunek dalszych
poszukiwań naukowych Doktorant mogłby zasygna|tzowaćw zakohczeniu swojej rczprawy,
Podsumowując uwagi natury merytorycznej, na|eżrystwierdzić, ze Doktorant w toku
rozważah doĘczących bardzo wielu szczegołowych zagadnień nie tractłz oczu celu swojej
rozprawy i

przedstawiane kwestie moralne konsekwentnie wiązał z

działa|nością

dyplomatyczną. W ten sposób w świetlenauczania Jana Pawła II zaprezentowałszerokie
spojrzenie i solidną wiedzę dotyczącą moralnych problemów, przed którymi staje
współczesnadyplomacja. Wykazał się przy tym umiejętnościąsyntetycznego ukazywania
tematów podejmowanych przez Jana Pawła II przy róznych okazjach, które zostały już
wielokrotnie naukowo opracowane,np' godnośćosoby ludzkiej' wolność,dobro wspólne czy
prawa człowieka. Ta metodo|ogtczna dyscyplina pozwoliła Autorowi uniknąć powtarzanta
i zbyt szerokiego omawiania dobrze znanych zagadnieh, a skupić się na ich bezpośrednim
zwtązku z misją t zadantami dyplomatów' Dobra analtza papieskich tekstów pozwoliła
Doktorantowinie tylko całościowoomówić tematy obecne w przemówieniach Jana PawłaII
kierowanych do dyplomatow, aIe także dobrze wskazaó na stawiane przez niego akcenty.
Dlatego wymienione wyżzejwątpliwościczy malkamenty nie obnizają dobrej oceny całej
rozprawy.

III. Uwagi natury formalnej
Pozytywny obraz rozpraw

i jej wysoką ocenę od strony merytorycznĄ, naleŻy

Że praca
uzupełniókilkoma uwagami natury formalnej.Warto je rozpocząć od podkreślenia,
ma logiczną i dobrze przemyślanąstrukturę. Autor konsekwentnie stosował schemat, który
prowadztłod opisu stanu fakty czne1o, skupionego zwyk|e ta zagrozeniach i negatywnych
zjawiskach, na ktore powinni reagowaó dyplomaci, poprzez pozytywne ukazanie
poszczegóInych wartoŚci, jako celów t zadah dyplomacji oraz dróg i środków prowadzących
do ich reaItzacjt, ai po recepcję papieskiego nauczania przez samych dyplomatow'
W rwiązku z tym rodzi się pytanie: czy Doktorant wtdziałby mozliwośó przedstawienia
moralnych problemów dyplomacji w taki sposób, by najpierw zostaĘ pozytywnie omówione
poszczegóIne zagadnienia (fundamentalne znaczenie godnoŚci osoby, prawa człowieka,
koniecznośótroski o rodzinę dla rozwoju Życia społecznego,narodowego i państwowego,
itd.), a dopiero potem ukazane braki i zagrozenta obecne w świecie oraz konieczność
reagowaniaIrozwuązywaniatych problemów na polu dyplomatycznym?
W zakohczeniu kazdego rozdziahl Autor dobrze zebrałnajwazniejsze myśli i wnioski
pĘnące z

przeprowadzonych rozwaŻafi. Takie podsumowanie treści poszczególnych

rozdział'ów usprawiedliwia bardziej syntetyczne t zwtęzłs zakoiczenie całej rozprawy.
Brakuje w nim, jak juz wspomniałem,wskazania na kierunek dalszych prac badawczych.
Nalezy także zauwazyć, ie Doktorant w sposób rzetelny wskazuje na autorów, ktorych
wypowiedzi cytuje lub parafrazuje,poprawnie i.konsekwentniestosującprzypisy. Rozprawa
jest zasadniczo poprawna równiez od strony stylistycznej i ortograficznej.Fakt, ze podczas
lektury mozna było dostrzecjedynie kilka błędowliterowych (s. 88, 93, I22, 123) i nieliczne
błędyinterpunkcyjne(s. 67,68,84, 85, I24, L3I,2I9) świadczyo sumiennie dokonanej
ostatecznejredakcji pracy. Do błędów literowych naIeżyza|tczyć podanie roku 1947 jako
daty podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (s. 46), gdyż'w innych miejscach
rozprawyAutor poprawniepodałrok 1948 (s. 88 i s. 97)
Autor ustrzegł się przed zbędnym powtarzaniem omówionych juz treści.Drobna
niekonsekwencja dotyczy zagrozeh życia ludzkiego, na które wskazał najpierw szerzej
omawiając różne zagrożenia dotyczące rodziny (s. 122-126), a potem ponownie, gdy
ukazywał prawa rodziny (s. 129) oraz gdy dosłownie powtórzył caĄat dotyczący tego
zagadnienia(s.I23 is. 125).Pewien brak precyzji 1ęzykowejpojawił się we wstępie' gdy
Doktorant wyjaśniał, żze ,,kolejnośćposzczególnych części pracy wynika z

rangi

prezentowanych zagadnień'' (s. aa) Dlatego przedmiotem rozdziału pierwszego stała się

8
godnośćczłowiekajako fundamentalnawartośćdyplomacji. Dalej jednak o treściostatniego
rozdziału napisał,ze ,,pokój i współpraca międzynarodowa wydają się byó najwazniejszymi
kieruŃami działah dyplomacji'' (s' 45). Podobnie językowego dopracowania domaga się
wyrażenie,.,,kolejnym wiodącym tematem papieskiego nalczanta..''' (s. 99), mowienie nt.
wspołistnieniaróżnych religii jako ,,korelacjiróinychwyznah,, (s. 105), czy zamienneuzycie
wyraŻenia,prawarodziny,, i ,,uprawnieniarodziny'' (s' 128)'
IV. Wniosek końcowy
Uważna lektura rozpraw

doktorskiej p. mgra Pawła Adama

Makowskiego

pt. Problemy morąIne dyplomacji w nauczaniu Jana Pqwta II porwa|a stwierdzić, żzepraca ta
przedstawia rzete|ną krytycznąrefleksję naukową nad najwuizniejszymi etycznymt kwestiami
należzy,
żrcspojrzeniena problemy moralne' zktórymi
wspołczesnejdyplomacji. PodkreśItć,
spotykają się dyplomaci ma charakter całościowy,a jego prezentacja w formie studium
naukowego, o

wysokich

walorach

merytorycznych i

formalnych,

uzupełnia lukę

w teologicznomoralnej refleksji nad nalczaniem Jana Pawła II, atakże podpowiada kierunek
dalszych badań. Dlatego biorąc pod uwagę wszystkie wymienione racje wyrazam
przekonanie, Że p. mgr Paweł Adam Makowski kwalifikuje się do kolejnych etapów
przewodudoktorskiego.
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