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Istnieją w  pracy tu i ówdzie potknięcia stylistyczne wypaczające nawet 
treść wypowiedzi. Może niektóre z nich trzeba by zaliczyć na konto dru
karni, mimo, że nie umieszczono ich w  erracie.

Zamieszczone tu uwagi krytyczne nie podważają przekonania o dużej 
w artości omawianego dzieła. Jest to praca ambitna w zamierzeniu i cenna 
w  osiągnięciach. Dla jej dokonania potrzebny był w ielki w ysiłek  badawczy. 
Autor musiał dokonać zebrania w ielkiego materiału źródłowego i jego kry
tycznego rozpatrzenia, by w reszcie zarysować w  poszczególnych zagadnie
niach w łasne stanowisko. Przejawia znaczną erudycję, odwołuje się do w ielu  
prac, ale nie poprzestaje na referowaniu poglądów. Umie je krytycznie 
ocenić. Przeprowadza um iejętnie m yśl własną, przy czym jest ona na ogół 
uzasadniona, a przy tym wyważona i ostrożna. Potrafi krytykować, ale 
nigdy nie czyni tego agresywnie. Chciałoby się dyskutować z Autorem, 
sprzeczać się z nim o pewne rzeczy, zarówno o to lub owo rozwiązanie, 
jak też, głów nie, o drogę dojścia do niego. A le trzeba przyznać mu odwagę 
w podejmowaniu zagadnień i pewną konsekw encję w  przeprowadzaniu ich 
rozwiązań.

Zbierając w  jedno wyżej przeprowadzone uw agi należy stwierdzić, że 
praca ks. Jana Kruciny, choć posiada pewne braki, jest w sumie pracą cen
ną i wnoszącą dużo now ego do naszego piśmiennictwa w zakresie kato
lickiej nauki społecznej.

Stanislaw Olejnik

Tadeusz S t y c z e ń ,  Problem możliwości e tyk i  jako empirycznie upra
womocnionej i ogólnie ważnej teorii moralności. Studium metaetyczne,  Lu
blin 1972, Tow. Nauk. KUL, ss. 223.

Zainteresowanie się ks. Stycznia problematyką m etaetyczną m ieści się 
w nurcie bardzo dziś aktualnych i żyw ych dyskusji, toczonych na ten temat 
w różnych ośrodkach badań etycznych zarówno zachodniej jak i w schod
niej Europy. Natomiast jeżeli chodzi o filozofię chrześcijańską, można z sa
tysfakcją stwierdzić, że polska m yśl etyczna, przede wszystkim  dzięki pra
com ks. Stycznia, w ykazuje na polu m etaetyki znacznie w iększą aktywność 
aniżeli jej zachodnioeuropejskie czy amerykańskie reprezentantki. Prezen
towana książka, będąca ukoronowaniem dziesięcioletnich studiów autora, 
jest tego najlepszym dowodem.

Istotny problem pracy sformułował autor już w  samym tytule, jego zaś 
obszernemu rozwinięciu pośw ięcony został pierwszy rozdział pracy. Autor 
w ychodzi z założenia, że naukowy i realny kształt etyki jako normatywnej 
teorii moralności zależy nie tylko od jej związku z doświadczeniem, ale 
także od należytego opisu i interpretacji tego doświadczenia. Z tego po
wodu przeprowadza obszerną dyskusję z wszystkim i stanowiskami, które 
w  imię ciasno pojętego doświadczenia, bądź w ogóle odrzucają m ożliwość
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zbudowania etyki normatywnej, bądź opierają ją na niew łaściw ych dla 
etyki podstawach, bądź uciekają się do innych źródeł poznania, przede 
wszystkim  intuicji. W ykazaw szy ich niew ystarczalność przystępuje do za
rysowania własnej koncepcji. W  jej centrum znajduje się przeżycie powin
ności jako elem entarnego —■ zdaniem autora — datum morale. Charakte
ryzuje się ono realnym, konkretnym ,koniecznościowym  i —  co najważniej
sze ■—■ osobowym  kształtem. Jest to „bezwzględnie powinne... przez kogoś, 
a zarazem wobec kogoś" (s. 139), innymi słow y, przedstawia się jako „bez
w zględnie powinne osobie przez osobę" (s. 142). Przeżycie to upowszechnio
ne mocą intelektualnego wglądu w przedmiot przybiera postać normy pow 
szechnej, przy czym, jak autor wyjaśnia, dzieje się na zasadzie „przekształ
cenia konkretnego stosunku moralnego —  na wzór funkcji sem iotycznych — 
w edle warunków podyktowanych wymaganiami realizmu i w łaściw ego tej 
dziedzinie empiryzmu oraz wymaganiami nieodzownym i dla teorii uniwer
salnego traktowania jej przedmiotu” (s. 163). Ostateczną zaś rację „nieod
w ołalnie ukonieczniającą podstawow e tezy etyczne" (s. 184) upatruje w Bo
gu jako w  Bycie koniecznym  i osobowym. W ychodząc w ięc z dośw iadcze
nia dochodzi autor w  końcu do antropologii i metafizyki, gdyż tylko na 
tym terenie m ożliwe jest znalezienie zasad, które w zięte za podstawę etyki 
zdolne są przekształcić ją w  naukę apodyktyczną i ogólnie ważną.

Praca ks. Stycznia, jak tego dowodzi naw et ogólnikowe zreferowanie 
jej treści, ma charakter przede wszystkim badawczo-odkrywczy. Umożliwia 
on czytelnikow i zorientowanie się (mimo pew nych luk w  naszkicowanym  
przez autora obrazie), jak się przedstawia aktualny stan poglądów na za
gadnienia m etodologicznych podstaw etyki normatywnej. Ponadto przed
kłada propozycję rozwiązania, którego poszczególne elem enty mogą stać 
się punktem w yjścia do dalszych dyskusji i analiz.

Tadeusz Ślipko

Paul C h a u c h a r d ,  Zycie seksualne, W arszawa 1972, Pax, ss. 158.

Ta od dawna zapowiadana pozycja rozeszła się, mimo stosunkowo du
żego nakładu, natychmiast po ukazaniu się na półkach księgarskich. Przy
czyną powodzenia był zapewne nie tylko jej temat, ale również, a może 
przede wszystkim, nazwisko autora. Chauchard jest znanym francuskim  
psychofizjologiem  i autorem w ielu prac z zakresu biologii, psychologii i mo
ralności. Polskim czytelnikom  znany jest z uprzednio wydanej (w 1966 r.) 
przez Instytut W ydaw niczy Pax książki Biologia i moralność. Trzeba jed
nak podkreślić, że i samo zagadnienie odpowiada w ciąż zapotrzebowaniom  
intelektualnym  czytelników . W szystkie publikacje dotyczące problematyki 
seksuologicznej, niezależnie od w ysokości nakładu, nigdy nie są zdolne 
zaspokoić naszego rynku księgarskiego.


