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której próby ostatnio podjęto zarówno ze strony laickiej (J. D ow i a t, J. T a z b i r ) jak i katolickiej (Kościół w Polsce. T. 1. Pod
red. J. K ł o c z o w s k i e g o ) „Księga tysiąclecia katolicyzmu
w Polsce” znajdzie się z pewnością w podręcznej bibliotece nie tyl
ko zawodowego historyka, ale także czytelnika zainteresowanego
przeszłością naszego narodu i Kościoła katolickiego w Polsce.
Kazimierz Gabryel

Ks. Stanisław O l e j n i k , Katolicka etyka życia osobistego, Zeszyt
1 i 2, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1969, ss. 329 i 363.
Pod skromną nazwą zeszytów Ksiądz Profesor O l e j n i k prze
kazał polskiemu czytelnikowi dwa obszerne tomy podręcznika teo
logii moralnej, których tematem jest etyka życia osobistego. Pisa
nie na tem aty teologiczno-moralne stało się dziś przedsięwzięciem
trudnym i niewdzięcznym. Odbiorcy staw iają autorom duże wyma
gania, a odpowiedzenie na nie nie należy do zadań prostych. Żą
dania, słuszne w istocie, wyrażane bywają najczęściej w formie
negatywnej lub w postaci bliżej nie sprecyzowanych uogólnień.
Lektura rozpraw etycznych rzadko zadowala czytelnika. Dzieli się
on z atuorami swoim niedosytem, lecz nie potrafi im pomóc w zna
lezieniu właściwych dróg jego zaspokojenia. Czy można mieć z te
go tytułu pretensję do czytelnika? Bynajmniej. Reprezentuje on
świat, który szuka nowych kształtów bytowania, odmiennych orien
tacji życiowych, bodźców zdolnych do podniesienia wartości czło
wieczeństwa. Tym jednak większe uznanie należy się teologom,
którzy w uwarunkowaniach tak złożonych i tak mało sprzyjają
cych powodzeniu przekładają dobro czytelnika nad własne prze
kazując щи owoc swych dotychczasowych przemyśleń, choćby nie
były jeszcze doprowadzone do końca. Nie przesadził więc ks. prof.
Olejnik stwierdzając w przedmowie, iż jego praca „ukazuje śmiałe,
bo jedyne wśród oryginalnie polskich publikacji, zamierzenie”.
Zaiste, trzeba było dużej śmiałości, ale przede wszystkim delikat
nej umiejętności wyczucia potrzeb studentów i wykładowców teo
logii moralnej w Seminariach Duchownych, by już dziś oddać im
do rąk m ateriały, które, jak można przypuszczać, za kilka lat zo
staną przez autora uzupełnione nowymi przemyśleniami.
Zasadnicza trudność, jaką należało pokonać polegała na wywa
żeniu proporcji między wymiogami współczesności a przekazem tra 
dycji teologicznej. Wydaje się, że w tym względzie ks. prof. Olej
nik może poszczycić się znacznym osiągnięciem. Świadczy o tym
choćby sam układ pracy i jego uzasadnienie podane w części wstęp
nej (ss. 13—21). Autor bowiem odbiega w zasadzie od znanych sche
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matów aretologicznych nadając wykładowi postać, której nie mie
rzy kolejnością cnót, lecz dziedzinami życia z wyróżnieniem właś
ciwych im problemów moralnych. Uniknął przy tym niedoceniania
bogatego wykładu przemyśleń przeszłości w dziedzinie cnót włącza
jąc je um iejętnie do poszczególnych działów książki. W wyniku
tych połączeń powstały dwie główne części pracy, z których pierw 
sza dotyczy pokonywania trudności w realizacji dobra, a druga kie
rowania życiem popędowo-afektywnym. W celu zapewnienia ze
szytom zwartości treści, ścisłości sądów i jednoznaczności pojęć ks.
prof. Olejnik zrezygnował z wykładu kerygmatycznego i jego wi
docznych zalet, tym bardziej, że badania teologii biblijnej są jesz
cze mało zaawansowane na terenie ktyki szczegółowej. Stąd częste
odniesienia do zdobyczy myśli ludzkiej, które zyskują niemniej forhę wykładu teologicznego przez rozważanie ich w świetle ogólnych
zasad moralności chrześcijańskiej. Złożoność rozpatrywanej dzie
dziny zmusza do przyjęcia schematów pomocniczych, które by za
pewniły ujęcie całokształtu zjawisk życia osobistego w ich wza
jemnych powiązaniach wynikających z integralnej wizji człowie
ka. Autor posłużył się wzorem zaczerpniętym ze św. Tomasza. Uzu
pełnił go jednak wniesieniami nowszych badań psychologicznych
w miejscach nie rozbudowanych szerzej przez Akwinatę, np.
w układzie szczegółowych afektów. Wypada na tym miejscu uprze
dzić czytelnika, że brak wyraźniejszego uwzględnienia najnowszych
badań psychologicznych, zwłaszcza psychoanalizy nie jest rezulta
tem prostego pominięcia czy zgoła niedoceniania ich wagi przez
autora. Prezentowana książka jest podręcznikiem. Piszący ma obo
wiązek poddania się wymogom, jakie się stawia przy opracowaniu
tego rodzaju pozycji. Zawarte w nich tezy muszą być wsparte na
zdobyczach wiedzy uznanych za stałe. Wszelkie rozwiązania, które
wchodzą w zakres prób pozostają na prawach wiedzy poszukiwa
nej. Nie mogą przeto stać się jednym ze źródeł normy postępowa
nia. Dlatego też każdy podręcznik odznacza się koniecznie pewnym
opóźnieniem w stosunku do aktualnie prowadzonych badań. Tym
się też tłumaczy intencjonalne odłożenie na późniejszy okres dogłębniejszego wykorzystania w omawianej książce wskazań propo
nowanych dziś przez teologów biblijnych.
Niewątpliwą zaletą Katolickiej etyki życia osobistego jest bogac
two poruszanej w niej tematyki. Pobieżne nawet porównanie treści
obu zeszytów z dość powszechnie używanymi jeszcze podręcznika
mi teologii moralnej typu klasycznego zwraca uwagę na zagadnie
nia, których niepodobna dopatrzyć się w dziełach Noldina, Prum m era czy Merkelbacha. Autorzy ci nie poruszali zagadnień związa
nych z etyką sztuki, tańca, towarzyskości, snu, ćwiczeń fizycznych,
które są znamieniem nowszych podręczników. W książce ks. prof.
Olejnika stanowią one przedmiot osobnych, często kilkustronico-
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wych paragrafów. Nawet tak szczegółowe sprawy jak grzecznościo
we formy bycia, urządzenie mieszkania, rekordy sportowe, uśmier
canie zwierząt znalazły tutaj swoje, należne im miejsce. Stanowią
przecież niebagatelną część codziennych doświadczeń ludzkich i te
ren chrześcijańskiego wznoszenia się ku pełni człowieczeństwa,
interesujący jes trównież sposób traktow ania poszczególnych tem a
tów. Zauważa się mianowicie dużą dbałość o nakreślenie wiernego
obrazu działań ludzkich i przejawów życiowych; troskę o podkreś
lenie ich sensu i wagi dla całości życia człowieka. Rozpatrzenie ich
z kolei w świetle Objwienia dobitnie wskazuje nie tylko na dążność
autora do pozytywnego wykładu moralności katolickiej, ale w rów
nym też stopniu na jej wysoką ocenę wartości ciała ludzkiego.
W ogóle rozdział poświęcony ciału należy chyba do najlepszych
części podręcznika. Uderza w nim harm onijne powiązanie natural
nych i nadnaturalnych aspektów cielesności oraz jasne podkreślenie
jej dynamizmu. Dowodem są strony poświęcone sensowi i wartości
ciała, ciału ludzkiemu w Słowie Wcielonym, w Ciele mistycznym,
roli ciała w dziele uświęcenia. Pozwoliło to autorowi na wyjście po
za czysto statyczne rozumienie postaw moralnych właściwe etyce
minimalistycznej. I choć tytuły niektórych paragrafów książki dają
wrażenie zakreślenia ideału człowieczeństwa do granic umiaru, ich
treść wskazuje na obowiązek każdego chrześcijanina dążenia ku
doskonałości. „Szczytowym wyrazem cnoty męstwa jest czyn bo
haterski czyli heroiczny” (z. 1, s. 75); umiar, podobnie jak każda cno
ta „nie jest zaporą czy barierą, nie jest kłodą rzucaną ekspansji
w działaniu, nie ukazuje drogi miernoty, lecz drogę wielkości”
(z. 1, s. 194). W tym samym stylu utrzym any jest najobszerniejszy
dział pracy poświęcony etyce życia płciowego. Obejmuje on trzecią
część książki. Ta ilościowa dysproporcja jest w pełni uzasadniona.
Teolog i duszpasterz z praktyką spowiednika nie podważy jej sen
sowności. W tym też dziale najwyraźniej zaznacza się jedno z pod
stawowych założeń autora traktowania etyki katolickiej nie tylko
w wąskim znaczeniu nauki normującej i oceniającej czyny ludzkie,
lecz także jako tej dziedziny wiedzy teologicznej, która kształtuje
właściwe postawy, nadaje im coraz doskonalsze formy, a więc wy
chowuje.
Obszerne zestawy bobliograficzne na końcu każdego rozdziału
oraz skorowidz tematyczny stanowią cenne uzupełnienie tej wielce
pożytecznej pracy. Szkoda tylko, że niewielki nakład nie pozwala,
by dotarła ona do bibliotek większej ilości osób zainteresowanych
katolicką problem atyką moralną, zwłaszcza duszpasterzy, którzy
w swej pracy zmuszeni są często zadowalać się starszymi opraco
waniami łacińskimi.
Tadeusz Sikorski

