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R E C E N Z JE

i ukazywanie! wymiaru moralnego wielkich problemów współczesności o zasię
gu światowym. Do takich bez wątpienia należy nurtujący problem „jakości
życia”.
ks. Zygmunt Perz SJ, Warszawa
Wilhelm KORFF, Theologische Ethik. Eine Einführung, współpracownicy: Wal
ter F ü r s t i Josef T o r g 1 e r, Freiburg-Basel-Wien 1975, Verlag Herder,
s. 127.
Zagadnienie moralności staje się coraz bardziej aktualne na skutek nara
stającej świadomości, że człowiek korzystając z osiągnięć współczesnej tech
niki potrafi „robić” znacznie więcej niż mu jako człowiekowi wolno. Z tym
„wolno” wiąże się pytanie o postępowanie godne człowieka. Aktualna sytuacja
staje się coraz trudniejsza pod tym względem, ponieważ współczesny kryzys
moralności sięga znacznie głębiej niż brak wierności wobec zasad ludzkiego
postępowania. Chodzi po prostu o same zasady. Właściwe zrozumienie współ
czesnej sytuacji wyznaczającej w znacznym stopniu zrozumienie tego co przy
stoi człowiekowi, a więc tego co moralne, stanowi nieodzowny warunek bu
dowania teologicznej teorii postępowania ludzkiego, czyli etyki teologicznej.
Taka właśnie idea przyświecała trzyosobowemu zespołowi pod przewodnictwem
W. K o r f f a , moralisty z Tybingi, w opracowaniu i publikacji wprowadze
nia do etyki teologicznej. Po naszkicowaniu aktualnej sytuacji moralności
„świata zachodniego”, problematyka wprowadzenia została ujęta w trzy roz
działy. Pierwszy poświęcono problemowi formalnej różnicy między dobrem
i złem oraz autonomii i heteronomii w etyce. Rozdział drugi koncentruje się
wokoło zagadnień „materialnych”, przejawiających się w ujmowaniu tego co
moralne przy pomocy podstawowych pojęć takich jak: moralność, cnota, pra
wo, obowiązek, epikeia i tworzenia przy ich pomocy systemowi etyki. Trzeci
wreszcie ukazuje wpływ światopoglądowego zaplecza na kształtowanie się
„modelu etyki” na przykładzie rozwoju nowożytnej europejskiej myśli filo
zoficznej. Cechą charakterystyczną omawianego „wprowadzenia” jest mocne
osadzenie problematyki etycznej w kontekście rozwoju głównych nurtów no
wożytnej filozofii, zwłaszcza K a n t a i idealizmu niemieckiego, z drugiej zaś
strony współczesnego rozwoju nauk szczegółowych. Niewielkie rozmiary pu
blikacji uzasadnione skądinąd charakterem „wprowadzenia” podyktowały au
torom z konieczności metodę syntezy i szkicowania problematyki. Względy
dydaktyczne natomiast podsunęły korzystne dla posługującego się publikacją
wyeksponowania myśli przewodnich ujętych w twierdzenia wprowadzające do
rozważań oraz ich ilustrację w formie cytatów z klasycznych dzieł literatury
etycznej.
ks. Zygmunt Perz SJ, Warszawa
Albert RAFFELT, Proseminar Theologie. Einführung in das wissenschaftliche
Arbeiten und in die theologische Buchkunde, przedmowę napisał Karl L e h 
m a n n , Freiburg-Basel-Wien 1975, Verlag Herder, s. 176.
Jednym z podstawowych warunków dobrej roboty w uprawianiu okre
ślonej dyscypliny naukowej jest opanowanie elementarnych zasad „techniki”
pracy umysłowej, badawczej i naukowej. W uprawianiu teologii nieodzowna
jest przynajmniej praktyczna znajomość posługiwania się „technologią” cha
rakterystyczną dla nauk humanistycznych, w szczególnym zaś stopniu hi
storycznych. Chodzi w tym wypadku o wiadomości dotyczące słowa drukowa
nego, umiejętność korzystania z bibliotek, posługiwania się piśmiennictwem,
korzystania z literatury i przedstawiania wyników badań w formie prac pi
semnych. Zagadnienia te stanowią •zazwyczaj przedmiot proseminarium. Dla
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tego też, jak się wydaje, autor posłużył się tytułem Proseminar Theologie
na określenie publikacji, w której zamierza wprowadzić studenta w metody
poprawnej i owocnej pracy naukowej. Jego opracowanie nie zajmuje się za
gadnieniem metodologii teologicznej. Zamierza raczej uporządkować przedpole
przez możliwie wyczerpujące ukazanie problematyki ogólnej pracy naukowej,
zmierzającej do opracowania danego zagadnienia na piśmie i ewentualnego
opublikowania drukiem. Autor ma na uwadze jednak w szczególnym stopniu
adeptów studiów teologicznych, dlatego też po ogólnych uwagach na temat
pracy naukowej zamieszcza dane odnoszące się do znajomości podstawowych
pomocy drukowanych w zakresie teologii (bibliografii, katalogów, encyklopedii,
czasopism i podręczników). Zaletą przedstawianego „proseminarium’’ ogłoszo
nego drukiem jest przejrzystość. Stanowi ono swoistego rodzaju repertorium.
Można w nim bowiem znaleźć podstawowe zasady na temat każdego pytania,
jakie może nasunąć się zwłaszcza początkującemu studentowi. Autor nie wcho
dzi w szczegóły, podaje to, co zasadnicze, dociekliwego zaś czytelnika odsyła
do opracowań bardziej gruntownych. Odnosi się wrażenie, że z rozmysłem
nie chce powiedzieć wszystkiego. Bardziej celowe jest bowiem w tym zakre
sie ukazanie zasad pracy i pokierowanie pytającym w jego samodzielnym szu
kaniu odpowiedzi na praktyczne trudności, które musi rozwiązywać. Takie
właśnie podejście stanowa w znacznym stopniu o pedagogicznej wartości oma
wianego „proseminarium”.
ks. Zygmunt Perz SJ, Warszawa
Studium Katholische Theologie. Berichte, Analysen, Vorschläge, tom 5: Rah
menordnung. Wydawca: Kommission „Curricula in Theologie” des Westdeut
schen Fakultätentages — Erich F e i f e 1, Zürich-Einsiede.ln-Köln 1975, Benziger Verlag, s. 112.
Po latach doświadczeń i daleko idącego zróżnicowania w praktyce naucza
nia teologii również w procesie przygotowania do kapłaństwa daję się obec
nie zauważyć tendencja w kierunku porządkowania oraz integracji. Owocem
tego właśnie nurtu w zakresie problematyki studiów teologicznych jest publi
kacja zachodnioniemieckiej komisji do spraw reformy studiów teologicznych,
noszącej tytuł: Curricula in Theologie. Opracowanie ukazało się w. serii Stu
dium Katholische Theologie. Jest to w pewnym sensie podsumowanie dyskusji
w kręgach zachodnioniemieckich wydziałów teologii katolickiej. Zostało zaś
opracowane na podstawie materiałów nadesłanych z tychże wydziałów. Opu
blikowany przez komisję ramowy projekt organizacji studium teologii, jest
w zasadzie przeznaczony z myślą o realizacji w warunkach Federalnej Repu
bliki Niemiec, niemniej jednak może stanowić wydatną pomoc w organizacji
studiów teologicznych w innych krajach przynajmniej europejskich. Publi
kacja w zwięzły sposób obejmuje podstawowe sprawy związane z organizacją
studiów teologicznych jak: ich cel, aktualna konieczność reformy, powiązanie
z praktyką pracy duszpasterskiej i naukowej, m etodykę,. strukturę studiów.
Zawiera wytyczne w zakresie poszczególnych dyscyplin teologicznych, pro
jekty przebiegu studiów i koordynacji przedmiotów, sposobów sprawdzania
i oceny oraz pokierowania pracą studenta. Opracowanie uwzględnia zasadni
czy zrąb studium, nurty pogłębiające, obowiązkowe oraz indywidualnie dobra
ne, zmierzające do skoordynowanego scalenia ogólnej formacji teologicznej ze
specjalizacją, przygotowania teoretycznego z zastosowaniem w praktyce ży
cia. Jednym z założeń projektu jest takie ukształtowanie studiów, by zapew
niało ono kontynuację formacji teologicznej po ich zakończeniu. Publikacja
zasługuje na uwagę przede wszystkim tych, którzy zajmują się aktualną or
ganizacją studiów teologicznych.
ks. Zygmunt Perz SJ, Warszawa

