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Dzisiejsza nauka Kościoła nie podaje gotowych recept politycznych ani też 
nie preferu je specjalnie jednych systemów ekonomicznych nad inne. Ukazuje 
natom iast w ynikające z Ewangelii obowiązki, k tóre angażują chrześcijan 
w praw dziw e wyzwolenie człowieka dzisiejszego.

K siążka jest refleksyjna, daje rodzaj klucza do zorientow ania się ludzi w ie
rzących w  skom plikow anej grze o  wyzwolenie ludzi. Nie jest polemiczna, nie 
zwalcza np. m arksizm u, a  tylko, uznając jego plusy, w ykazuje jego historycz
ne uw arunkow ania i przechodzi ponad partykularnym i antagonizm am i do 
wspólnej realizacji wyższego i wspólnego dobra.

Ks. Stanisław  Głowa SJ, W arszawa

O dette THIBAULT, L 'hom m e inachevé. Biologie et prom otion hum aine , Tour
nai 1972, Editions Casterm an, s. 231.

K siążka napisana przez specjalistkę w zakresie biologii, porusza w sposób 
przeglądowy, a jednocześnie syntetyczny spraw y genetyki, dziedziczności, 
uodpornienia przed śm iercią, funkcjonow ania mózgu i jego wydajności. W resz
cie w ostatniej części dzieła, poświęconej zależności między biologią a po
stępowaniem  człowieka, znajdujem y rozw ażania na tem at uw arunkow ań sek
sualnych obszarowych i propozycje edukacji czy raczej ulepszenia stosunków 
społecznych poprzez zdobycze farm akologii i odpowiedniego wychowania.

A utorka jest św iadom a tego, że w skutek postępów biologii i medycyny ludz
kość dysponuje dzisiaj w ielkim i środkam i samozniszczenia i jednocześnie moż
liwością ulepszenia w arunków  życia. Ta druga ew entualność staje się im 
peratyw em  w  działaniu, by uniknąć totalnego zła. Jako  pomoc proponuje 
stw orzenie filozofii możliwości człowieka (philosophie du possible), opartej na 
zdobyczach biologii i medycyny, a  prowadzącej ludzi do pełnego odpowie
dzialności zadania hum anizacji. Człowiek według niej to un  anim al en voie 
d'hum anisation  (s. 222). A gdzie indziej mówi, że człowiek dzisiaj jest w sta
nie przejściowym od homo faber do homo sapiens.

Dzieło daje św iadectwo dużej wiedzy biologicznej o m echanizm ach początku 
i rozwoju człowieka. Jest napisane z pasją i ta  pasja poryw a czytelnika. Do
wiadujem y się np., że zastąpienie p raw a w alki o byt postępem  wiedzy lekar
skiej, sprzyja w ystępow aniu większej ilości chorób u osobników m ało odpor
nych, które w  naturalnych  w arunkach  pow inny wyginąć. Z askakują przew idy
wania dem ograficzne, mianowicie, że jeśli ludzkość gwałtownie nie obniży 
swego przyrostu naturalnego, będziemy mieć około r. 2113 praw ie 130 m iliar
dów ludzi na globie ziemskim!

A utorka ta k  m anipuluje m ateriałem , że łatw o jest w  toku lek tury  ulec su
gestii o wszechmocy odkryć biologicznych. Dlatego przyznanie przez nią w za
kończeniu dzieła, że biologia nie w yjaśnia wszystkich tajem nic życia, że jest 
potrzebny jeszcze w ym iar w ertykalny czyli religia, chociaż w edług niej trzeba 
zerwać z tym, co katolicyzm  nazyw a tajem nicam i, jest czymś zaskakującym  
(s. 212).

Podczas lektury  w w ielu m iejscach odnosi się wrażenie, że religia jest na 
cenzurowanym, a  au to rka będąc zwolenniczką scjentyzm u i pozytywizmu bio
logicznego, nie szczędzi Kościołowi przy różnych okazjach przytyków. To 
można by oczywiście spokojnie przyjąć, bo nie każdy m usi lubić Kościół, ale 
trzeba być czujnym, kiedy ktoś trak tu je  beztrosko pew ne spraw y etyczne, co 
n iestety spotykam y na kartach  książki. Ten poważny zarzu t zna jdu je  po tw ier
dzenie w faktach. O dette T h i b a u l t  np. jest zwolenniczką p rzerw ania nie
norm alnych ciąży, chociaż radzi raczej profilaktykę w  form ie p igułek (s. 44 
i 74), a przy tym  sugeruje, by nie lękać się zakazów etycznych (s. 48). Jest 
przerażona w izją w zrostu dem ograficznego (s. 63). Sądzi, że tzw. w strzem ięźli
wość okresow a absolutnie nie poham uje tego w zrostu (s. 66) i należy stosować 
różnego typu pigułki antykoncepcyjne (s. 71 i 76). P ropaguje nie tylko banki.
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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.

Ks. Stanisław  Głowa SJ, W arszawa

Jean-M arie AUBERT, Pour une théologie de Vâge industriel, t. I: Eglise et 
croissance du monde, P aris 1971, Le Cerf, s. 401.

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


