Prezentacja książki o. dra Maksyma Adama K opca OFM: Nie lękajcie
się prawdy! Nieustanna nowość encykliki Veritatis splendor świętego Jana
Pawła II, Olsztyn 2018, ss. 163.
Ta publikacja jest tłumaczeniem wersji włoskiej z pewnymi uaktualnieniami
uwzględniającymi polskiego czytelnika. Zasadniczą treść książki stanowi przedstawienie głównych wątków encykliki Jana Pawła II Veritatis splendor z odpowiednimi komentarzami podkreślającymi przede wszystkim aktualność myśli, świętego
już dzisiaj, Papieża oraz ustosunkowanie się do krytyki, która pojawiła się 25 lat
temu po opublikowaniu tego ważnego dokumentu.
Książka jest podzielona na cztery rozdziały: 1) „Synteza encykliki Veritatis splendor”, 2) „Biblijne odniesienie Veritatis splendor w rozdziale I”, 3) „Świadomość
i prawda, wolność i prawo”, 4) „Prawda moralna w praktyce chrześcijańskiej”. Jak
zatem widać, rozdziały od drugiego do czwartego są komentarzem do trzech rozdziałów encykliki papieskiej.
Jak sugeruje nam tytuł książki, tematem wiodącym komentarza autorstwa
o. Maksyma Kopca jest problematyka prawdy. W dzisiejszym postmodernistycznym świecie, gdzie odrzuca się prawdę obiektywną, gdzie twierdzi się, że nie ma
możliwości odwołania się w dyskusji do argumentów obiektywnych, a nie tylko do
subiektywnych narracji i doświadczeń poszczególnych ludzi – to podkreślenie istnienia obiektywnej rzeczywistości i obiektywnej prawdy jest bardzo ważne. Jedynie
wtedy możemy odwołać się w dyskusji do jakichś argumentów uznawanych przez
obie strony sporu, a nawet przez wszystkich uznających to założenie obiektywności
prawdy. W kontekście wiary tą prawdą obiektywną jest sam Jezus Chrystus („Ja
jestem drogą, prawdą i życiem” – J 14,6). Odwołanie się do Chrystusa jako prawdy
i normy moralności znajdujemy w sposób szczególny w książce Kopca w punkcie
2. 2. 2 zatytułowanym: „Obiektywny chrystocentryzm” (s. 61 – 69). Wskazuje się tu
na przykład Jezusa w jego posłuszeństwie Ojcu w miłości i wolności, które doprowdziło go aż na krzyż. Ta prawda Chrystusowego krzyża jest również odniesieniem
dla naszego życia i nie możemy jej zniweczyć poprzez naszą niewierność. Przykład
Jezusowego życia i jego krzyża jest więc dla nas normą moralności oraz obiektywnym punktem odniesienia dla naszych wyborów moralnych.
Encyklika Veritatis splendor odnosi się do problematyki etycznej i związanych
z tym pewnych interpretacji dotyczących wyborów moralnych, sumienia, grzechu
oraz porusza sprawę tzw. opcji fundamentalnej. Papież Jan Paweł II podejmuje te tematy odwołując się do teorii prawa naturalnego rozumianego w sposób tomistyczny
oraz odwołując się do Objawienia oraz do Tradycji Kościoła. Wszystko to podkreśla
o. Kopiec w swojej publikacji zwracając uwagę przede wszystkim na zagrożenia
dla prawdy w 25 lat od opublikowania tekstu encykliki. Już wtedy, czyli od razu po
publikacji, encyklika była atakowana, szczególnie przez niektórych komentatorów
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w Europie Zachodniej. O. Kopiec polemizuje w swojej książce przede wszystkim
z krytyką hiszpańskiego redemptorysty Marciano Vidala, którego poglądy traktuje
jako podsumowanie krytyki ze strony różnych teologów (zob. s. 22). W tym konteście trzeba powiedzieć, że w Polsce ta encyklika spotkała się z przychylnym przyjęciem. Jako student filozofii na KUL-u w tamtym czasie mogłem uczestniczyć w sympozjum poświęconym encyklice Veritatis splendor w dniach 6 – 7 grudnia 1993 r.,
które odbyło się w Auli Uniwersyteckiej. Prelegenci z kraju i zagranicy (obecni byli
m.in. Rocco Buttiglione i biskup Kurt Krenn z Sankt Pölten w Austrii) odnosili się pozytywnie do przesłania papieskiego zawartego w Veritatis splendor i pokreślali jego
wartość w kontekście różnego rodzaju zagrożeń prawdy we współczesnym świecie.
Te zagrożenia są aktualne również dzisiaj, 25 lat po publikacji tej ważnej encykliki,
a jak podkreśla o. Kopiec (s. 20 – 21), w międzyczasie pojawiło się wiele wypowiedzi ze strony teologów i hierarchów Kościoła katolickiego, które podważają prawdę
obiektywną, prawo naturalne i związany z tym obiektywny porządek moralny. Dlatego lektura encykliki Veritatis splendor oraz propagowanie idei w niej zawartych
są również dzisiaj bardzo aktualne. Właśnie takie zadanie przedstawienia, w sposób
pogłębiony, i przypomnienia myśli świętego Jana Pawła II chce spełnić książka Nie
lękajcie się prawdy! Maksyma Adama Kopca OFM i oby to zamierzenie mogło
zostać zrealizowane z pożytkiem dla wszystkich czytelników niniejszej publikacji.
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