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oznacza również prezentowanie przez poszczególnych  w spółautorów  sw oich  osiągnięć 
w  kręgu w łasnych specjalizacji. Stąd też pierwsza część księgi pamiątkowej (O soba i d zie
ło) pośw ięcona została w  całości osob ie i działalności naukowo dydaktycznej K siędza Pro
fesora, natomiast pozostałe ( Ze skarbca rzeczy starych, W  kręgu odnow y teologii moral
nej, M iscellanea) odnoszą się do różnych działów  teo log ii moralnej lub dyscyp lin  jej 
pokrewnych. Podejm ują one takie zagadnienia jak: W okół odnow y polskiej teo log ii moral
nej w  drugiej połow ie X X  w. (S. Olejnik), Podstaw ow e założenia doktryny moralnej W. So- 
łow jew a (J. Pryszmont), M oralność polityczna w  nauczaniu teo logów  hiszpańskich X V / 
X V I w ieku (F. A. Dziuba), Kult św iętych  w  pism ach L. A. M urotoriego (S. M ojek), Począt
ki bioetyki. Aspekt historyczny (J. W róbel), Zm ierzch czy aktualność D ekalogu (S. Rosik), 
R efleksja nad aspektami etycznym i choroby A ID S (J. K ow alski), L iberalizm  a etyka. R e
fleksje po „Veritatis splendor” (I. M roczkow ski), Środki społecznego przekazu w  służbie 
m iędzyludzkiego dialogu (T. Reroń), W izja apostolsta św ieckich  w edług Akcji Katolickiej 
w  P olsce (K. Jeżyna), Teologia duchow ości pośród innych dyscyplin  naukowych (W. Słom 
ka), Parafia jako centrum życia  liturgicznego (Cz. Krakowiak).

W  ostatnim  czasie pośw ięcono taką księgę m. in. S. Olejnikowi, J. K ow alskiem u (Teo
logia  i życie), A. M arcolowi (Ad libertatem in vén ta te), S. R osikow i (Vivere in  Christo). 
Jak łatwo zauważyć zrodziła się jakaś nowa tradycja opatrywania książek polskim  lub ła 
cińskim  tytułem, który kryją w  sobie treść życia autora. D om inantą księgi „Veritatem fa- 
cientes” jest  ukazanie, że  prawda jest najgłębszą perspektywą badań naukowych K siędza  
Profesora Greniuka. Taki je st  też -  jak  się wydaje -  istotny rys życia  i osobow ości Jubilata, 
który do siebie m oże odnieść słow a Chrystusa: „Przyszedłem  na świat, aby dać świadectwo  
prawdzie” (J 18,37). Prawda staje się w  ten sposób nie tylko w yznacznikiem  poszukiw ań  
naukowych, ale także dew izą życia.

K sięga niniejsza jest  nie tylko hołdem  na cześć K siędza Jubilata, zebraniem  i podsum o
w aniem  Jego dorobku naukowego, ale też przedstawieniem  w ielu  ciekaw ych prac nauko
wych, w ciąż poszukiw anych artykułów problematyki, którą zajmuje się aktualnie teologia  
moralna.

ks. Tadeusz Reroń

Philipp S c h m i t z, Fortschrift ohne Grenzen? Christliche Ethik und 
technische Allmacht, Freiburg 1997, wyd. Herder, s. 245

Świadom ość w spółczesnego człow ieka jest przesiąknięta chęcią  panowania, dominacji 
i posiadania. Jest to m entalność kształtowana przez ogrom ny rozwój nauki i techniki, a z 
nimi przez nieograniczoną wprost m ożliw ość panowania człow ieka nad przyrodą i jej m o
cami. Chyba nigdy dotąd człow iek  nie doświadczał tak bardzo pokusy rajskiej: „będziecie 
bogam i” (Rdz 3,5). Postęp techniki początkow o budził dość pow szechną ocenę pozytyw 
ną, a nawet entuzjastyczną. O becnie jednak entuzjazm ten przygasł, ustępując m iejsca c o 
raz bardziej odczuw anym  niepokojom . Pod adresem rozwijającej się techniki kieruje się 
poważne zastrzeżenia. Zm usza to do zajęcia stanowiska i dokonania oceny sytuacji z  pozy
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cji m oralności chrześcijańskiej. Zadania tego podejm uje się w ykładow ca teo log ii moralnej 
w  W yższej Szkole F ilozoficzno-teologicznej w e Frankfurcie nad M enem  Philipp Schmitz.

Autor najpierw zwraca uwagę na poważne zagrożenia płynące ze w spółczesnego, opar
tego na rozwoju naukowo-technicznym , gospodarowania dobrami tej ziem i. U waża, że  
należy unikać jednostronnego, zacieśnionego tylko do dziedziny gospodarczej lub gosp o
darczo-społecznej, rozum ienia rozwoju. N ie  m ożna sprowadzać rozw oju w yłącznie do 
wzrostu dóbr czy w  ogóle do dziedziny gospodarki. Zdaniem  Schmitza istnieje również 
wyraźne niebezpieczeństw o zachwiania równowagi rozwojowej i samej hierarchii wartości 
w  życiu  ludzkim. W artości materialne byw ają stawiane u szczytu tej hierarchii, co stanowi 
ogromne zagrożenie dla człow ieka i jeg o  rozwoju. Toteż człow ieka trzeba zaw sze posta
w ić w  centrum rozwoju technicznego. K ażdy program tego rozwoju pow inien  służy dobru 
osoby ludzkiej, a z  nią postępow i społecznem u.

Autor książki obok rozważań nad postępem  natury ogólnej, bliżej analizuje trzy d zie
dziny, jego  zdaniem  najważniejsze, w  których dokonał się olbrzymi postęp. Chodzi tu o pro
blem y zw iązane z  inżynierią genetyczną  energią  a zw łaszcza energią jądrow ą oraz środ
kami komunikacji społecznej.

Rozwój genetyki przynosi ogromne korzyści, lecz także stwarza zagrożenia dla człow ie
ka i jego  naturalnego środowiska. Z uwagi na zbyt małą w iedzę o strukturze i mechanizmach  
funkcjonowania aparatu genetycznego żyw ych istot, konsekwencje prowadzonych ekspery
mentów są w  zasadzie nieprzewidywalne. Szczególnie niebezpieczne są obecnie próby k lo
nowania człowieka. Energia odgrywa znaczną rolę w e współczesnej gospodarce i handlu. 
Stopa życiow a obywateli poszczególnych krajów wyznaczona jest średnią ilością  energn zu
żytej przez statystycznego mieszkańca. Im  w yższe zużycie energii (elektrycznej, paliw, żyw 
ności), tym  w yższa stopa życiowa. Surowce energetyczne (np. w ęgiel, ropa naftowa, gaz, 
paliwo jądrowe) stają się także narzędziem walki politycznej. D uże zużycie energii rodzi 
także problemy związane ze składowaniem odpadów, zw łaszcza radioaktywnych.

N a ogó ł mało zwraca się uwagę na fakt, że w  m inionych epokach udział w  kulturze był 
uczestnictw em  społecznym . Ten, kto chciał dośw iadczyć w artości kulturowych określone
go środowiska społecznego, musiał osob iście przynależeć do publiczności w idzów, na przy
kład teatru. B ez  tej bezpośredniej obecności był on  pozbawiony uczestnictwa w  kulturze. 
Rozwój w ynalazków  (druk, radio, telefon, zw łaszcza środki audiowizualne) przyczynił się 
do oddzielenia obydw u w ym ienionych rodzajów uczestnictwa. Oznacza to, że w spó łcze
śnie m ożna uczestniczyć w  kulturze bez uczestnictwa społecznego. Środki społecznego  
przekazu m ogą „zarazić” wartościami kulturowymi szerokie masy ludności na całym  św ię
cie, choć ludzie c i w zajem nie się nie znają. D zięki m ediom  jednak m ogą oni uznawać 
i odczuw ać te same porządki, w artości czy orientacje. Środki te, o których K ośció ł m ówi, 
że są  darem B ożym  i „znakiem  czasu” m ogą też być m. in. źródłem  degradacji człow ieka, 
poniżenia go w  jeg o  godności, niesienia „antykultury”, zam iast przyczyniać się do budo
wania wspólnoty, dzielić ludzi, zachęcać do w rogości, a nawet wojny.

Technika zm ienia życie, ułatwia i uprzyjemnia egzystencję m ilionów  ludzi. Staje się 
nadzieją na całkow itą przebudowę warunków istnienia i wykonywania pracy twórczej i za
robkowej. Zastosowanie komputeryzacji i elektronicznie sterowanych m aszyn pozw ala prze
w idywać nadejście epoki postępu, o jakim  poprzednie pokolenia nie m ogły marzyć. Tech
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nika m oże służyć, pomagać, ale m oże też być zastosow ana do niszczenia i prowadzenia  
najbardziej okrutnych wojen. Toteż technika i etyka m uszą razem współistnieć.

Lektura tej książki nasuwa m yśl dotyczącą konieczności granic postępu. M uszą one ist
nieć, gdyż postęp bez ograniczeń zamiast służyć człow iekow i, zwraca się przeciwko niemu.

ks. Tadeusz Reroń

Janusz Mariański, Młodzież między tradycją i ponowoczesnością. 
Wartości moralne w świadomości maturzystów. Redakcja Wydawnictw 
KUL, Lublin 1995, s. 410

„To prawda, że m łodzi ludzie zm agają się dziś z  trudnościami, których poprzednie p o 
kolenia dośw iadczały tylko częściow o i w  ograniczonej mierze. Słabość w ielu  rodzin, brak 
porozum ienia m iędzy rodzicam i i dziećm i, izolujący i alienujący w pływ  znacznej części 
środków przekazu -  w szystko to m oże w yw ołać w  um ysłach m łodzieży zamęt i n iepew 
ność co  do prawd i wartości, które nadają automatyczny sens życiu” (s.5). Słow a Jana 
Pawła II, ukazujące raczej pesym istyczną w izję świata, w  którym dorasta dzisiejsza m ło
dzież, stanow ią motto książki autorstwa Janusza M ariańskiego, wydanej przez Redakcję 
W ydawnictw Uniwersytetu Lubelskiego w  roku 1995, a zatytułowanej „M łodzież m iędzy  
tradycją a ponow oczesnością”. Ta obszerna pozycja (ponad 400  stron) prezentuje wyniki 
badań przeprowadzonych w  roku szkolnym  1993/1994 wśród maturzystów wybranych szkół 
w  sześciu  miastach Polski. Tematyka badań obejm owała przede w szystkim  sferę aksjolo
giczną, zasadnicze orientacje moralne, a także, co  się z tym  w iąże, cele i dążenia życiow e  
m łodzieży w  przełom ow ym  dla nich okresie, w  m om encie w chodzenia w  dorosłe, często  
pełne m oralnych problem ów i rozterek, życie.

We w stępie autor podkreśla, iż  w  obecnej chw ili, w  połow ie lat dziew ięćdziesiątych, 
w  okresie trwającej nadal transformacji ustrojowej, kondycję moralna m łodych Polaków  
m ożna i trzeba op isyw ać w  kategoriach  kontynuacji i zm iany, trw ałości i zerwania. 
Zaproponowany sposób opisu ma niewątpliwie swoje źródło również w  dostrzeganym obec
nie okresie przejścia, przełom u m iędzy tradycją a ponow oczesnością, oraz przemianach  
społeczno -  kulturowych z nim  związanych, a także z ich  w pływ em  na życie moralne.

Z teoretycznym  tłem  ukazującym  charakter zachodzących obecnie zm ian zapoznać się 
m ożem y w  rozdziale pierwszym . Po ukazaniu trudności definicyjnych zw iązanych z u ści
śleniem  pojęcia „ponow oczesność” J. Mariański przedstawia własny sposób pojm owania  
ponow oczesności, jako kategorii społeczno-kulturowej. „...m ianem ponow oczesności (okre
ślamy) pew ne cechy społeczeństwa, które przekroczyło ju ż  określony próg rozwoju tech- 
niczno-cyw ilizacyjnego (społeczeństw o poindustrialne) i odchodzi w  dziedzinie kultury od  
m odelu społeczeństw a now oczesnego. P onow oczesność jaw i się jako okres przejściowy, 
będący bardziej zaprzeczeniem  pew nych cech  now oczesności niż pozytywnym  programem  
rozwoju” (s. 15). jest  m ieszaniną różnych, często pow iązanych ze sobą, lecz nierzadko 
sprzecznych cech. Szczególn ie na p łaszczyźnie kultury obserwow ać m ożem y „w ielość, 
różność, rozmaitość, heterogeniczność, nieokreśloność, otwartość, fragmentaryczność, n ie
spójność...” (s. 18).


