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wojnie światowej. Książka Praśkiewicza jest -tu interesującą pomocą 
i wprowadzeniem w dalsze badania.

Trzeba stwierdzić, iż karmelitański autor prezentuje swe badania na 
szerokiej bazie źródłowej i bibliograficznej. Jesit to mocna strona jego 
książki. Można łatwo zauważyć, iż ukazała się już znaczna ilość prac, 
które dotykają prezentowanej problematyki, i to zarówno w języku 
polskim jak i w językach zachodnich. Bibliografia może tu być cen
nym wskazaniem we własnych dalszych przemyśleniach i badaniach. 
Oczywiście trudno objąć całość wspomnianej literatury. Można tu 
przykładowo wskazać ,chyba interesujące prace: H. S t e h l e ,  Die Ost
politik des Vatikans. Geheimdiplomatie der Päpste von 1917 bis heute, 
Bergiiiseh Gladbach 1983; V. B o v a ,  Conflittualita sociale e lotte operaie 
in Polonia 1956—1980, Bologna 1983.

Odnotować trzeba szeroką bazę przypisów, które są nie tylko bi
bliograficznymi wskazaniami, ale wręcz szerokimi studiami uzupeł
niającymi właściwy tok rozważań. Interesujące jest także wskazanie 
na istniejące przekłady dokumentów Episkopatu Polski na języki za
chodnie, zwłaszcza włoski i francuski. Ważne jest to dla czytelnika nie 
znającego języka polskiego.

Prezentowane studium stanowi ciekawe opracowanie ważnego ele
mentu dziejów Kościoła w Polsce po 1945 roku. Sam autor wykazał 
dużą świadomość wyczucia misji Kościoła na styku z problematyką 
nauki społecznej. Istnieje tu bowiem duże niebezpieczeństwo wypa
czenia czy pójścia na ułatwienia, m. Ln. przez sprowadzenie całej dzia
łalności Kościoła w tych sferach do zwyczajnej polityki. Tymczasem, 
co wykazał autor, jest to dzieło teologiczno-pastoralne, a więc w pełni 
odpowiadające misji i zadaniom Kościoła. Należy wyrazić nadzieję, iż 
autor pozostanie wierny swym zainteresowaniom i prowadzić będzie 
dalsze owocne badania.

A. F. Dzi/uba

Ks. Paweł G ó r  a l c z y k  SAC, Możliwość uwzględnienia zało
żeń systemowych etyki Dietricha von Hüdebranda w teologii 
moralnej, Pallottinum, Poznań 1989, ss. 250.

Proces wielorakich przemian przeżywanych przez teologię moralną, 
nie zawsze przebiegających twórczo i pozytywnie, dotyka także jej sta
tusu metodologicznego. Szczególnie interesujące są kwestie wykorzy
stania etyki filozoficznej. Fakt moralny poddawany jest badaniom 
przez obie dyscypliny, wyjaśnienia natomiast nie zawsze doprowadzają
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do całościowego uchwycenia sfery teoretycznej i praktycznej. Relacja 
etyka — teologia moralna pozostaje nadal szerokim polem badawczym, 
w którym nie powiedziano jeszcze ostatniego zdania.

W nurcie tych poszukiwań mieści się publikacja ks. P. G ó r a l c z y 
ka, pt. Możliwość uwzględnienia założeń systemowych etyki Dietricha 
von HUdebranda w teologii moralnej. Jej publikacja zbiega się z 100 
rocznicą urodzin wielkiego myśliciela (12.10, 1889). Trzeba jeszcze do
dać, iż w polskim piśmiennictwie jest to najobszerniejsze studium, obok 
dwóch prac dyplomowych (T. B i e - s a g a ,  Dietricha von HUdebranda 
epistemologiczno-ontologiczne podstawy etyki, Lublin 1984; T. W o j 
n a r o w i e  z, Dietricha von HUdebranda koncepcja miłości oblubień
czej, Lublin 1982 (maszynopisy) i kilka artykułów ks. A. S i e m i a n o 
w s k i e g o .

Prezentowane dzieło zawiera w części wstępnej spis treści (s. 5—6), 
wykaz skrótów (s. 7) oraz bibliografię (s. 8—15). Zasadniczy korpus 
podzielony został na wstępy trzy rozdziały, zakończenie oraz streszcze
nie w języku niemieckim (s. 247—250).

Po ukazaniu treści wprowadzających, łącznie z typowymi uwagami 
metodologicznymi i formalnymi ('s. 16—30), aultor tytułuje pierwszy 
rozdział: „Założenia i ipodstawy etyki D. von Hildebranda” (s. 31—102). 
Wskazując na założenia teoniopozmawcze na czoło wysuwa się fakt, iż 
Hildebrand posługuje się metodą fenomenologiczną. Poznanie filozofi
czne ma dla niego charakter intuicyjny i intencjonalny. Oczywiśc‘e 
trzeba tu jeszcze pamiętać o poznaniu apriorycznym, *w którym jego 
droga określana jest przez Etyka jako „Soseliniserfahrung”. Wśród by
tów wyróżnia zaś realne i idealne, co jest swoistym założeniem me
tafizycznym. Dużo miejsca Góralczyk poświęca jednej z podstawowych 
kwestii systemu etycznego Hildebranda, tj. wartościom, a zwłaszcza 
wartościom moralnym cechującym się obiektywizmem i autonomią. 
Trudno tu pominąć także kwestie związku wartości moralnych z po
winnością. W końcowych uwagach tego rozdziału podjęto zagadnienie 
źródeł moralności. Mając na względzie doktrynę prezentowanego Etyka 
autor wskazuje na akty wolitywme jako źródło moralności, ale dodaje, 
iż cnota jawi się tu jako ponadnaturalma postawa wobec wartości.

„Egzystencjalny i dialogowo-responsoryjny charakter etyki D. von 
Hildebranda” to tytuł drugiego rozdziału pracy (s. 103—<185). Omawia
jąc relację między moralnością a poznaniem Góralczyk wskazuje, na 
specyficzne rozumienie doświadczenia jawiącego się w punkcie wyj
ścia etyki oraz związki opcji fundamentalnej z postawą zasadniczą. 
Ważne jest stwierdzenie, iż odpowiedzi na wartość w rozumieniu Hil
debranda, mają strukturę dialogową. Sama afdrmacja wartości /staje 
się podstawą dialogu. Dla prezentowanego Etyka prawda o człowieku 
jest miarą jego afdrmacji i warunkiem dialogu z wartościami. Samo zaś
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obiektywne dobro dla osoby jest wreszcie miarą moralnej wartości czy
nu. Interesującym jest także stwierdzenie, iż tylko mdłość jest najczyst
szą odpowiedzią na wartość. Mając taki obraz miejsca osoby ludzkiej 
w święcie wartości Hildebrand widzi swoistość etyki chrześcijańskiej, 
która jest wypełnieniem etyki naturalnej. Oczywiście dyskutowaną jest 
kwestia terenu spotkania tej ostatniej etyki z etyką nadprzyrodzoną.

Ostatnia grupa zagadnień opatrzona została tytułem: „D. von Hiil- 
degranda propozycja modelowa etyki teologicznej” (s. 186—240). Ks. 
Góralczyk, w efekcie przeprowadzonych analiz, stawia tezę, iż moral
ność jawi się jako dialogowe wydarzenie wezwania i odpowiedzi. Oczy
wiście składa się na to m. in. nieredukowalny charakter wartości 
moralnych. Są one także wezwaniem do ich pełnej afirmacji i zara
zem mJiarą wzrostu w powołaniu chrześcijańskim. Trzeba jeszcze za
uważyć, iż wspomniane wartości moralne są darem dla człowieka pro
wadzącym do moralności odpowiedzialności. Z kolęd Autor wskazuje, 
iż Hildebrand wyróżnia moralność dialogu miłości Boga i bliźniego. 
Innymi słowy, miłość jawi siię jako naczelna zasada moralności chrześ
cijańskiej. Natomiast miłość bliźniego realizowana może być w formie 
doskonałej tylko w Bogu. Całość uwag tego rozdziału, a zarazem 
i książki, ks. Góralczyk zamyka uwagami o chrystocentryzmie moral
ności Hiildebrainda. Podstawą tego jest tak dziecięctwo Boże jak i na
śladowanie Chrystusa oraz łaską Chrystusa.

Zakończenie podsumowuje osiągnięte badania i systematyzuje treści, 
które mają być odpowiedzią na postawiony problem: „W czym etyczna 
myśl D. von Hildebrand a może dać podstawy do odnowienia czy 
udoskonalenia teologii moralnej?” (s. 27). Ogólnie stwierdza siię, iż 
„... etyka Hildebranda wykracza zdecydowanie poza ramy etyki czysto 
filozoficznej, nosii ona na sobie wyraźne rysy etyki chrześcijańskiej” 
(:sf 245).-

Ukazany szkicowy obraz prezentowanej pracy przybliża myśl etycz
ną a także i teologiczną wybitnego E/tyka. Widać wyraźnie jego czer
panie i tkwienie w nurcie fenomenologicznym. Potrafił on jednak nie 
tylko uwolnić się od pewnych twierdzeń, ale zaproponować swe nowe 
i oryginalne rozwiązania. Wybiega on ku nowym obszarom myśli ludz
kiej, choć nie zawsze jest jeszcze zdolny w pełni unieść ciężar podję
tego zadania. Towarzysząca mu świadomość zastosowania metody fe
nomenologicznej stwarza także pewne bariery, na przykład odwołania 
się do bardziej tradycyjnych nurtów tomistycznych i pozytywnego wy
korzystania ich osiągnięć. Etyk próbuje to czynić, choć niekiedy od
nosi się wrażenie, iż podświadomie boryka się z własną konsekwencją 
i przyjętymi założeniami. Zresztą, metodologiczne prawidła koncepcyj
ne do pewnego stopnia ograniczają myśl Hildebranda, który prezentuje 
swą otwartość ludzką na człowieka i jego sprawy. Problematyka ta
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komplikuje się bardziej, gdy dochodzi do tego jeszcze miejsce Abso
lutu — Boga.

Hildebramd, jako zwolennik fenomenologii zdaje się w pełni popierać 
ostrożność w etyce. Ani ogólna metoda badań naukowych, ami żadne 
pojęcia racjonalnego postępowania, ani tym bardziej przyjmowanie z 
góry arbitralne rozstrzygnięcia nie mogą mieć miejsca , w etyce. Do 
opisu i analizy danych doświadczenia mioralnęgo trzeba przystępować 
bez uprzedzeń i bez założeń. Jedno tylko ,,założenie” -obowiązuje: go
towość do „wysłuchania” wszystkiego., co życie moralne samo jo sobie 
„mówi”, wszystko bowiem, co się w nim przejawia, musimy przyjąć 
do- wiadomości, Zarówno po stronie ^podmiotu ('lub podmiotów koegzy- 
stu jacy ch ze sobą we wspólnocie), a więc W sferze przeżyć i działań, 
jak i po stronie przedmiotów różnego Itypu, ku którym przeżycia się 
kierują. Fenomenologiczna idea filozofia jako wiedzy i fenomenologicz
na metoda badań wydają się więc w etyce wręcz {idealnym sposobem 
postępowania, ponieważ umożliwiają filozofowi otwarcie na wszystko, 
co się' ■ w doświadczeniu moralnym przejawia i umożliwiają mu przy
jęcie do wiadomości wszystkiego, Co jest mu-, dane w^tychże różnych 
przejawach- i sposobach ich doświadczalnia,;

W takich rozstrzygnięciach jawi się problem przejścia od fenomeno
logii do teologii moralnej w wydaniu, chrześcijańskim. Jesit to .kwestia 
przejścia od doświadczenia. naturalnego do doświadczenia łasiki. Zary
sowany przez ks. Góralczyka obraz miie - jest w tym względzie do koń
ca jasny. Wynika to zapewne z samej doktryny Hiideforanda/ w której 
następuje niekiedy pomieszanie płaszczyzn. Metodologicznie zaś trzeba 
wyraźnie rozróżnić te dwie sfery i odszukać pozytywne, a zarazem 
przystające możliwości systemowe ich odniesień, filozoficzno-teologicz- 
nych. Tym bardziej, gdy mieszczą się one .w pełnym, bardziej całoś
ciowym obrazie etyki naturalnej i teologii moralnej. Poszukiwane 
przejście winno być twórczym czynnikiem rozwojowym nowej rze
czy wis/toścd ontycznej człowieka z jego dynamizmem sumującym prze
szłość i ^przyszłość w realiach teraźniejszości.

Podniesiony i bardzo ważki problem wartości moralnych, który jest 
kluczowy w . całej doktrynie etycznej Hildebramda, staje jednak wobec 
wartości osoby. Jawa się fu pytainlie o ich wzajemne powiązanie, a z 
drugiej strony o ich chronologiczną precedencję. Etyk zdaje się jedno
znacznie wskazywać na odpowiedź, ale jest ona niezbyt jasno ukaza
na w całym obrazie systemu etycznego.

Pozostając nadal w sferze kwestii wartości moralnych, można zauwa
żyć, iż nie jest zbyt precyzyjnie wyjaśniony stosunek między etyką 
aksjologiczną a teologią moralną. Sfera (ta jednoznacznie dotyka prak
tycznych przejawów życia człowieka, a ma jednocześnie odniesienie 
tai: ć.o płaszczyzny filozoficznej jak i teologicznej. W całym tym zagad
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nieniu idzie jednak o metodologiczne zorientowanie, a nie — co zre
sztą nie było zamiarem badawczym ks. Góralczyka — o elementy przed
miotowe czy treściowe.

Wskazanie na egzystencjalny i dialogowo-responisoryjny charakter 
etyki Hildebranda naprowadza na wykorzystanie dynamicznej rzeczy
wistości wezwania i odpowiedzi. Jeśli dodać jeszcze do tego pojęcie 
powołania, wówczas całe zagadnienie jawi się niezbyt jasno. Rozróż
nienie między powołaniem a wezwaniem w nauce Hildebranda jest 
zbyt uproszczone, a nawet może nasuwać się przypuszczenie, iż ko
rzysta z niego raczej mechanicznie.

Dość obszerna (bibliografia podzielona została na źródła, opracowania 
i literaturę pomocniczą. Jest to cenne zestawienie. Szkoda tylko, że 
wydawcy nie zatroszczyli się o konsekwencje w wykorzystaniu zapropo
nowanych skrótów i opisów bibliograficznych. Można przykładowo 
wskazać, iż istnieją skróty niewyjaśnione: ThQ, Com, NTS, Schol, 
StZ, SPhC, ThPh, FZPhTh, Com., GTh, NO, OTh, ZZhZ. Cenne na
tomiast są przypisy, które stanowią ważne udokumentowanie źródłowe 
i bibliograficzne prowadzonych analiz.

Do grupy dość licznych publikacji obcych i polskich traktujących 
o odnowie teologii moralnej, zwłaszcza w płaszczyźnie metodologicz
nej (por. przypis 1 ze str. 16 i 6 ze sitr. 1,8) doszło kolejne cenne 
opracowanie. Podjęta przez ks. Góralczyka próba usystematyzowania 
możliwości uwzględnienia założeń systemowych etyki D. von Hilde
branda w teologii moralnej jest ważnym ogniwem w dziele wnikania 
w relacje metodo!ogacane między etyką a teologią moralną. Autor oka
zał się dobrym znawcą myśli Hildebranda, tym bardziej, że wyłuskał 
je z obfitej spuścizny pisarskiej. Należy wyrazić nadzieję, iż będzie 
nadal kontynuował badania w zapoczątkowanej dziedzinie.

A. F. Dziuba


