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dziedziny) natury  przyrodniczej, mogących sugerować, że istn ieje coś więcej 
niż ożywiona m ateria, że pew na celowość procesów, organizacja m aterii itd. 
w ym agają istn ien ia siły porządkującej. Tymczasem to wszystko nie jest jasno 
powiedziane.

Tytuł książki nie odpow iada treści, jak  to  często się zdarza z pozycjami 
francuskim i. Jedyne, co m ożna powiedzieć, to  chyba to, że au to r chciał ludziom 
myślącym kategoriam i przyrodniczym i pokazać, choć nie całkiem  m u się to 
udało, że ich w izja św iata może być połączona z kategoriam i chrześcijańskiego 
myślenia. Może jest to książka d la dorastających i religijnie obojętnych liceali
stów francuskich, k tó ra pragn ie im przekazać jakieś myśli o Bogu. I to  jeszcze 
pod w arunkiem , że teolog nie będzie do niej przykładał kategorii tradycyjnej 
nauki Kościoła. Spraw a bowiem istnienia Boga i istnienia duszy n ie została 
przedstaw iona — w brew  pozorom — na podstaw ie rzeczowych dowodów, lecz 
intuicji teilhardow sko-bergsonow skiej. Należy przyznać, że wola i decyzja 
człowieka odgryw ają w ielkie znaczenie w przyjęciu jakiegoś św iatopoglądu, ale 
liczą się przede w szystkim  dowody i ścisłość myślenia. Ta biologiczno-filozo- 
ficzna propedeutyka jest n ieste ty  trochę za słaba, chociaż została am bitnie pod
jęta.

Ks. Stanisław  Głowa SJ, W arszawa

René COSTE, Les dim ensions politiques de la fo i , P aris 1972, Les Editions 
Ouvrières, s. 202.

A utor jest politologiem i teologiem. A ktualnie pełni funkcje dziekana wy
działu teologicznego Insty tu tu  Katolickiego w  Tuluzie. W ydał wiele publikacji 
z dziedziny politologii, w  których w ypow iada się na tem at M a r k s a ,  poli
tycznej moralności, ekonom ii i Ewangelii. Na treść niniejszej książki składają 
się wykłady, jakie au to r wygłosił w Tuluzie, Quebecu i Lowanium , praw do
podobnie częściowo przerobione.

Książka nosi ty tu ł prowokujący. Dzisiaj istnieje tendencja do przeciw staw ia
n ia dwu dziedzin — w iary  i polityki tak, jak  kiedyś istn iała  skłonność do 
łączenia ich. Tymczasem te  dwie płaszczym y postępow ania człowieka doty
czą nie tylko praktycznego współżycia obywateli, a le  także określonych po
staw  teologicznych. Dlatego R. C o s t e  w swej pracy łączy analizę teologiczną 
z oceną ekonom iczną i polityczną św iata.

W dziele stosunkowo często m ożna napotkać odnośniki do M a r k s a  i m ark 
sizmu, jako że ten  system interesuje wielu ludzi zarówno w Europie zachod
niej, jak  i w k rajach  Trzeciego Świata. Ale główną osią rozważań autora 
jest problem  wyzwolenia człow ieka (wyzwolenie ludzkie) i zbaw ienia (wyzwo
lenie nadprzyrodzone). S tąd w yraźnie rozróżnia dw a k ierunki albo dw ie p ła
szczyzny działania: jedną jest w łaśnie zbawienie, w yrażające -się poprzez uw ol
nienie od grzechu, nawrócenie, w iarę w Jezusa Chrystusa i uczestnictwo 
w łasce Bożej. To wszystko jest umożliwione na obecnym etap ie dziejów czło
w ieka dzięki działalności Kościoła, założonego do tego celu przez Chrystusa.

W yzwolenie natom iast dotyczy dziedziny politycznej i ekonomicznej, jest 
dziełem wspólnoty politycznej i różnych grup społecznych. Dla człowieka, 
który poważnie pojm uje sw oją solidarność z drugim i i p ragnie sprawiedliwości 
pod wszelkimi jej postaciam i, pow staje poważne zobowiązanie w sumieniu. 
Ew angelia bowiem może stanowić źródło inspiracji, może być i jest dynam icz
nym zaczynem, ułatw iającym  praw dziw e wyzwolenie człowieka. Im peratywem  
nadrzędnym  jest jednak, pod groźbą popadnięcia w pow ażne konflikty, roz
różnienie dw u wyżej w spom nianych płaszczyzn działania. K onsekw entne zaś 
stosowanie owego podziału pozw ala na  uniknięcie takiego błędu, jak  uw ażanie 
Chrystusa za szefa opozycji an ty  rzymskiej. Z drugiej zaś strony u ła tw ia  do
strzeżenie poważnego błędu w forsow aniu angelicznej postaw y chrześcijanina, 
który starałby się tylko o oderw aną od konkretu  miłość Chrystusa.
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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.


