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krw i czy różnych ludzkich organów, co jest całkiem  zrozumiałe, ale także 
opow iada się za bankam i sperm y (s. 77—78), co prow adzi do zaniku więzi p e r
sonalnych między rodzicami a  dzieckiem. R elacjonuje też dośw iadczenia nad 
zapłodnieniem  ludzkim  in  vitro  (poza łonem  m atki). Oburzyły one w ielu uczo
nych, bo przecież gdzieś istn ieją  granice godności ludżkiej czy eksperym entu 
biologicznego. Tymczasem sam a jest raczej ich zw olenniczką i spodziewa się 
w przyszłości udoskonalenia m etod eksperym entow ania w  tym  względzie.

Dalej sądzi, że liberalny stosunek pro testantów  i praw osław nych do środków 
antykoncepcyjnych i przeryw ania ciąży jest zw iązany z faktem , że te  w spólno
ty chrześcijańskie p rzy jm ują instytucję kapłanów  żonatych; tym czasem  Koś
ciół katolicki rzucił swego rodzaju przekleństwo na spraw y płci, co jest w e
dług niej przyczyną celibatu kapłańskiego (s. 93). Sądzi, że argum entacja 
Kościoła w spraw ach seksualnych, op arta  na praw ie naturalnym , spotkała się 
z niepowodzeniem w konfrontacji z biologią. W ogóle au to rka kry tykuje tu 
i ówdzie praw o natu ra lne  lub sprow adza je do obyczajów  i tradycji prym i
tyw nych ludów  (s. 138—9), co jest nie do  przyjęcia. T rudno też zgodzić się 
z nią, że dzisiaj religia kato licka przejaw ia lęk wobec nauki; w  pew nych 
okresach Kościoła — z określonych przyczyn — istotnie to  miało miejsce, ale 
widać, że Odette T h i b a u l t  nie zna stanow iska ani wypowiedzi Kościoła 
w  tym  względzie za okres ostatn ich  40 lat.

W szystkie te w yłowione trudności n ie  zgadzają się z dzisiejszym  stanow i
skiem  m agisterium  Kościoła. Zdum iew a też optymizm ostatniej partii dzieła, 
mówiącej o tzw. philosophie du possible, k tó ra n ie wiadom o na  czym m a się 
opierać. Czy tylko na  dobrej woli i hum anizm ie biologów? To jest stanowczo 
za mało. Ostatecznie bowiem sprow adzić się może w rękach ludzi nieodpo
wiedzialnych do rasistowskiego antropocentryzm u, do doświadczeń na żywych 
ludziach, tzw. królikach obozowych, jakie przeprow adzało w ielu „uczonych” 
niem ieckich zafascynowanych biologią. Skąd w ięc pewność, że się to  gdzieś nie 
powtórzy, jeśli sam e p raw a biologii są elem entem  nadrzędnym ? A utorka mówi 
także o możliwości samozniszczenia, jaką daje człowiekowi biologia. Ale p ra k 
tycznie odrzucając norm y etyczne p raw a naturalnego czy religii, sam a staje 
nad przepaścią, nie w iedząc o tym . Zresztą przyjm uje, że rozwój n auk  biolo
gicznych w  pew nym  sensie zniszczy tradycyjne podstaw y przekonań etycznych, 
gdyż sądzi, że kiedyś były one oparte na  bazie nieznajom ości św iata i jego 
praw . Dzisiaj poznaliśm y je, a  więc utrzym yw anie ich byłoby idealistyczną 
u topią (s. 16). Ten w niosek też świadczy niestety — trzeba to  powiedzieć 
— o niewiedzy au tork i w  dziedzinie etyki katolickiej. D latego mimo uznania 
d la jej w iedzy biologicznej, trzeba mieć zastrzeżenia w  stosunku do lansow a
nych poglądów etycznych. Dzieło jest dowodem na  to, że naw et poważny 
naukow iec pow inien ściśle przestrzegać granic upraw ianej dyscypliny i nie 
w ysnuw ać wniosków przekraczających jej granice.
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Słowo teologia z  dodatkiem , np. teologia pracy, pokoju itp., w ydaje się nie
którym  teologom zbyt nadużyw ane. Ale słusznie au to r udow adnia w e wstępie, 
że cały św iat stworzony m a w ew nętrzną relację do  Boga jako do swej przy
czyny sprawczej i celowej. S tąd  metodologicznie słusznie teologia zajm uje się 
tym  wszystkim, co m a związek z Bogiem i co w artościu je rzeczy św iata 
z punktu  w idzenia etyczno-moralnego. W tym  ujęciu teologia m oralna niejako 
przedłuża teologię dogm atyczną i naśw ietla te  zagadnienia, które odnoszą 
się do norm  postępow ania ludzkiego.

A u b e r  t staw ia sobie pytanie, czy Kościół może dzisiaj pomóc ludzkości 
w  rozwiązywaniu skom plikowanych zagadnień etyczno-gospodarczych. Odpo
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wiedź swoją pragnie zawrzeć w dw u tomach. Mamy przed sobą tom pierwszy, 
a  drugi ukaże się w  przyszłości. W tym  pierwszym  tomie au tor analizuje n a j
pierw  stosunki istniejące w przeszłości między nauką Kościoła a  systemami 
ekonomicznymi, od starożytności aż po nowożytną epokę przem ysłową, kiedy 
społeczna nauka m agisterium  Kościoła stanęła w obliczu technicznej rewolucji 
i zm ian przez nią przyniesionych. Jest to więc część historyczna, doprowadzona 
do encykliki Populorum progressio.

Druga część tomu poświęcona jest zależnościom między rozwojem ekono
micznym a rozwojem człowieka. Znajdujem y tu  w iele spraw : sens ekonomii 
i gospodarki św iatowej, antropologię i socjalizację, dem ografię i kulturę, 
a przede wszystkim analizę na tu ry  społeczności przem ysłowej, k tóra jest zna
kiem czasu dla chrześcijan aktyw nie uczestniczących w  przeobrażaniu świata.

Część trzecia zaw iera refleksje natury  teologicznej na tem at zw iązku „Koś
ciół — społeczność przem ysłow a”. Jest tu ta j studiow ana ro la społeczna Koś
cioła w kontekście sekularyzacji i w pow iązaniu ze św iatem , a  także, co 
było ogniś, w  izolacji od św iata („getto”). Wreszcie n a  zakończenie au to r poda
je nam  obszerne rozw ażania na tem at p raw a naturalnego jako czynnika w e
w nętrznie związanego z moralnością, zawsze nieodzownego, a  jednocześnie 
pogłębianego w kontekście ekonomicznego i etycznego w zrostu człowieka.

A u b e r  t jest obeznany z etycznymi i praw nym i problem am i czasów w spół
czesnych, o czym świadczą jego liczne publikacje w tym  względzie. Także 
w niniejszej pozycji obficie posługuje się literatu rą , choć nie zawsze wyselek
cjonowaną. Obok słów uznania dla au to ra  za włożenie w ysiłku w przygoto
w anie tego dzieła, nasuw ają się też pewne uw agi krytyczne. Przede wszyst
kim  sposób om aw iania wielu zagadnień jest zbyt rozwlekły i konferencyjny. 
M iejscami książka przypom ina podręcznik do historii nauki społecznej Koś
cioła. Gdzie indziej znów. jak  np. zagadnienie autonom ii rzeczywistości ziem 
skich, ważne d la  tego typu dzieła, zajm uje zaledwie p arę  stron  (s. 326 nn). Tak
że problem atyka sekularyzacji została po traktow ana zdawkowo (s. 288 nn). 
Jeden z celów, jaki au to r sobie postaw ił przy pisaniu tej książki, to wyłonienie 
podstaw  doktrynalnych, służących do opracow ania katolickiej etyki społecznej. 
Czy mu się to udało? Trzeba powiedzieć, że raczej tak. W ażne jest zwłaszcza 
akcentow anie przez A u b e r t a  postawy służebnej Kościoła w  stosunku do 
potrzeb ludzkości.

Ogólnie można jednak powiedzieć, że dzieło jest jakby trochę „przegadane”.
Tom II ma zawierać refleksje nad pracą, własnością, handlem , w alką klas, 

niedorozwojem ludów oraz m iejscem  wspólnoty m iędzynarodow ej w  świecie 
dzisiejszym. Zobaczymy po jego ukazaniu się, czy au to r lepiej go dopracował, 
niż tom obecny.

W sumie obecna pozycja jest w artościow a i dla czytelników, zajm ujących 
się tymi problem am i, może być interesująca choć nie wiadomo, ilu z nich 
doczyta ją  do końca.
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Mamy przed sobą dzieło w ydane wspólnie przez sem inarium  duchowne 
w Chur i wydział teologiczny w Lucernie. W ydawcy, J. P f a m m a t e r  
i F. F u r g e r, zapowiadają, że jest to pierwszy tom  z nowej serii publikacji 
i za nim pójdą inne. Jak i jest cel wydawców? Wychodzą z założenia, że pogłę
biająca się dzisiaj specjalizacja w  dziedzinie badań  teologicznych spraw ia


