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Cała książka stanowi tropienie filozoficznych zapleczy dla konkretnych propozycji 
politycznych. Wnioski A utora -  jako historyka filozofii -  są często zaskakujące, lecz 
przekonywujące swą oczywistością, logicznością i zgodą ze zdrowym rozsądkiem./ 
Takie potraktowanie polityki jest wywoływaniem w czytelniku dystansu wobec niej, 
jest zrzuceniem polityki w świadomości odbiorcy książki z piedestału „pierwszego 
i najważniejszego miejsca” wśród dziedzin kultury.

Autor proponuje postawienie na pierwszym miejscu osób i w oparciu o realne 
powiązania osób budowanie struktur społecznych i politycznych. W śród osób 
znajdują się także trzy Osoby Boskie, z którymi ludzie wiążą się relacjami religijnymi 
i fakt ten nie może zostać usunięty poza margines życia, podobnie jak nie można 
sprowadzić ludzkiej miłości jedynie do nieważnej postaci powiązań fizycznych.

Książkę stanowi najpierw analiza podstaw dominacji polityki w kulturze nowożyt
nej i współczesnej oraz wyznaczających ją  dziedzin. Następnie Autor przedstawia 
historyczne przekształcanie się koncepcji polityki i jej miejsca w kulturze. Dalej 
czytelnik znajdzie dokładną analizę filozoficznego znaczenia głównych pojęć politycz
nych stosowanych w polityce głównie europejskiej oraz pojęć politycznych stosowa
nych w Polsce. Od rozdziału 7 formułowana jest pozytywna, szczególnie w zakresie ich 
filozoficznych i teologicznych zapleczy. Omówiony został w tej części stosunek religii 
do polityki, teoria narodu i społeczeństwa, państwa i władzy, zagadnienie moralności 
polityki i problem kształcenia polityków. W ostatnim rozdziale podjęto problem 
jedności Europy.

Omawiana książka jest ciekawym i pocieszającym szarego człowieka ukazaniem 
dziedzin kultury i problemu ich ważności. Demaskuje historyczne o filozoficzne 
zaplecza doktryn politycznych. Jest zarazem propozycją takiego kszłtowania kultury, 
a  w niej polityki, aby służyła ona ludziom zamiast być narzędziem ich zniewolenia 
w imię nieprecyzyjnie formułowanej racji stanu.

Artur Andrzejuk

M arian B i s k u p ,  Teologia moralności i prawa. Wrocław 1996, ss. 170.

Sytuacja istniejąca obecnie w życiu moralnym i w katolickiej teologii moralnej jest 
szczególna. Z jednej strony większość środowisk jest wierna nauce Kościoła, a z drugiej 
pojawiają się i nasilają tendencje permisywne. Szuka się takich uzasadnień działań 
moralnych, dzięki którym można by ominąć obowiązujące obiektywne normy 
postępowania. W  związku z tą  sytuacją Jan Paweł II w encyklice Veritatis splendor 
mówi o „prawdziwym kryzysie” , gdyż stwarza ona niezwykle poważne trudności tak 
dla moralnego życia wiernych i dla komunii Kościoła, jak również dla sprawiedliwego 
i solidarnego życia społecznego (VS' 5).

W tej sytuacji moralnego zaburzenia, zagubienia, niemożliwości ustalenia dobra 
i zła, stają przed szukającym świateł człowiekiem teologia moralna i teologia prawa 
kościelnego. Przyjmując podział teologii postępowania, według klasyfikacji J. Majki, 
na teologię moralną i teologię prawa kościelnego, wydaje się, że obydwie są 
kompetentnymi dziedzinami teologicznymi dla zagrożonego w działaniu moralnym 
i prawnym człowieka.

M. Biskup w swej książce, wydanej przez Papieski Fakultet Teologiczny we 
Wrocławiu, zajął się problemem stosunku, jaki zachodzi między tymi dyscyplinami 
teologicznymi. W  podjętym studium metateoretycznym autor wychodzi z założenia, że 
obydwie są teologią i mają u swych podstaw przyjęte w wierze Objawienie. Jednakże 
w metodologicznym sposobie korzystania z danych Objawienia zasadniczo się różnią. 
To powoduje, że uzyskują swój własny status metodologiczny, który pozwala jednej 
dyscyplinie uzasadnić teologicznie moralność chrześcijańską, a drugiej prawo kościelne.
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Struktura pracy jest trzyczęściowa. Ponieważ chodzi o ustalenie relacji między 
dwoma naukami, należało zbadać specyfikę jednej i drugiej dyscypliny. Dopiero 
później autor dokonał przeglądu styku tych nauk na płaszczyznach dających się 
wydzielić z nich teorii.

M. Biskup ukazał z jednej strony chrystocentryczną spoistość moralności oraz 
objawione jej źródła, pielęgnowane przez Kościół, z drugiej zaś strony udowodnił, że 
eliminowanie filozofii z teologii moralnej, szczególnie etyki, i to  pod pozorem jej 
ubiblijnienia, byłoby unicestwieniem jej. Ciekawe są uwagi dotyczące zasady etycznej, 
relacji natury i łaski, prawa naturalnego i objawionego, wreszcie rozważania nad samą 
przydatnością takiej czy innej filozofii, chociaż Biskup opowiada się za bliżej 
nieokreśloną filozofią moralności.

W drugim rozdziale autor ukazuje teologię prawa kościelnego, opierając się na 
pismach jej głównego koryfeusza w Polsce -  R. Sobańskiego. Biskup usiłuje na 
różnych piętrach rozumowania -  jak żądają tego rygoru m etanauki- porządkować 
najpierw elementarne rozumienie prawa, przede wszystkim różnicę między ius a lex, 
wreszcie opisywać wyobrażenia o wspólnocie i jej wymiarach nie tyle wertykalnych, ale 
te widoczne obszary, gdzie ustawodawstwo ma swoje właściwe miejsce: społeczne 
relacje międzyludzkie. Sobański opiera się niemal wyłącznie na nadnaturalnym ujęciu 
communio i na  bezpośrednim przechodzeniu do eklezjologii zbudowanej na filarach 
słowa i sakramentu, świadomości wiary i spirytualistycznie rozumianej sprawiedliwo
ści.

Recenzowana praca jest pierwszą próbą zestawienia dwóch dyscyplin teologicznych 
mających bezpośredni związek z postępowaniem człowieka. Autor udowadnia tezę, że 
istnieje koegzystencja przyjazna tych dyscyplin, którą można ująć koniunktywnie, 
a  nie alternatywnie. A utor rozprawy dobrze uchwycił punkty zbieżne i rozbieżne,, 
jakie istnieją między teologią moralną i teologią prawa kościelnego. Nie była to  rzecz 
łatwa. Musiał bowiem przedzierać się przez labirynt zaledwie sugestii, jakie w swych 
publikacjach dają niektórzy polscy moraliści i kanoniści.
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