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RECENSIONES

A r t h u r - F r i d o l i n  Ut z ,  Sozialethik, Teil 1: Die Prin
zipien der Gesellschaftslehre, Freiburg (Schweiz) 1957, s. 600.

Prof. Utz O. P. dał się poznać z kilku mniejszych, ale grun
townych prac w zakresie etyki społecznej.

Sozialethik to dzieło zaplanowane na pięć części. W części 
pierwszej zatytułowanej „Die Prinzipien der Gesellschaftsleh- 
reu Autor przedstawia podstawowe pojęcia i kluczowe zagad
nienia etyki społecznej, mianowicie te pojęcia, które będą wy
stępować często przy rozważaniach wchodzących w zakres 
etyki społecznej, albo też, które będą służyć do odgraniczenia 
innych zagadnień autonomicznych, chociaż redukcyjnie nale
żących do ogólnej etyki społecznej, jak np. prawna organiza
cja społeczeństwa, gospodarczy ustrój, polityczny ustrój. Dużo 
miejsca poświęca Autor definicji społeczeństwa i zwraca na
stępnie uwagę na odmienne zadania etyki społecznej i socjologii 
a także socjopsychologii, aczkolwiek te różne gałęzie rozwa
żań o społecznych zjawiskach wzajemnie się wspierają. Autor 
odróżnia w tym kompleksie zjawisk społecznych: prawną orga
nizację, gospodarczy porządek i polityczny porządek, a w związ
ku z tym odróżnia etykę gospodarczą i etykę polityczną.

Przy omawianiu węzłów społecznych daje wnikliwe roz
ważania na tematy: jednostka a społeczeństwo i ich wzajemny 
stosunek; społeczeństwo a władza, dobro wspólne.

Zagadnienia etyki gospodarczej i etyki politycznej mają 
być przedstawione w osobnych częściach dzieła. W dodatku
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(Anhang) znajdujemy zestawienie prawie wszystkich tekstów 
św. Tomasza dotyczących „dobra wspólnego“ ; zestawienia do
konano planowo, co pomaga do różnostronnego ogarnięcia po
jęcia „dobro wspólne“, tak ważnego przy dyskusji nad życiem 
społecznym jego podstawami i jego granicą.

Znajdujemy również bibliografię poruszonych zagadnień 
ułożoną systematycznie i alfabetycznie.

Bibliografia odznacza się niezwykłym bogactwyem pozycyj 
przytoczonych napisanych w różnych językach.

Piotr Chojnacki

V e r b e k e  G., T h e m i s t i u s ,  Commentaire sur le Traité 
de Tame d’Aristote (trad, de G. de Merbeke), Edition critique 
et étude sur l’utilisation du Commentaire dans l’oeuvre de 
Saint Thomas d ’Aquin, Louvain 1957, s. XCVI + 324.

Komentarz Themistiusa do traktatów  Arystotelesa De Ani
ma odegrał w dziejach filozofii średniowiecznej szczególnie 
doniosłą rolę przy sporach, jakie wywołał Averroizm łaciński, 
a mianowicie, czy intelekt czynny jest zdolnością duszy indy
widualnej, czy przeciwnie jest jakimś działaniem transcen
dentnym i nadindywidualnym, bożym jak to wyjaśniał Aleksan
der z Afrodyzji. Sw. Tomasz z Akwinu stawia to zagadnienie 
nie tylko w Sum. theol. I. q. 79 a. 4, ale poświęca mu osobny 
traktat: „De unitate intellectus“. W tym traktacie znajdujemy 
wiele myśli wybranych z Komentarza Themistiusa (w. IV po 
Chr.). Dla zrozumienia stanowiska św. Tomasza, który nie po
szedł za Aleksandrem, chociaż mogły sprzyjać temu propla- 
tońskie i augustyńskie tendencje do uznawania intelektu czyn
nego za działanie boże, lecz poszedł za egzegezą Themistiusa, 
niewątpliwie przyczyni się tekst Komentarza Themistiusa opra
cowany krytycznie przez profesora lowańskiego M. Verbekè 
a wydanego przez nowo powstałe „Centre de Wulf-Mansion“, 
które planuje wydanie wszystkich komentarzy do Arystotelesa, 
jakie były przetłumaczone na łacinę w okresie średniowiecza.


