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dialogu, zwraca się do zagadnienia jedności wiary i różnorodności praktyk, dotyka 
bolesnych kwestii związanych z unią, rozwija także teologię kościołów siostrzanych.

Mając powyższe na uwadze, można z całą pewnością powiedzieć, że przedsta
wiona publikacja zbiorowa będzie dobrą lekturą dla rosyjskojęzycznych czytelni
ków: zarówno dla specjalistów w dziedzinie teologii, jak również dla wszystkich 
tych, którzy są zainteresowani problematyką dialogu międzykonfesyjnego. Książka 
bez wątpienia może przyczynić się do głębszego wzajemnego poznania chrześcijan 
różnych wyznań, sprzyja temu zrównoważony, otwarty ton artykułów jak również 
brak akcentów polemicznych. Nadto, omawiana pozycja, mimo pewnych nieścisłości 
związanych z przekładem, z całą pewnością może przyczynić się do wzbogacenia i 
rozwoju współczesnej terminologii teologicznej w języku rosyjskim.

Dymitr Miszeniew

P. Anselm Günthör, A nruf un Antwort, Handbuch der katholischen 
Moraltheologie. Bd. 1. Allgemeine Moraltheologie: Der Christ - 
gerufen zum Leben , Vallendar-Schonstatt 1993, ss. 587; Bd. 2. Spe
zielle Moraltheologie: Der Christ vor Gott, Vallendar-Schonsatt 
1993, ss. 331; Bd. 3. Spezialle Moraltheologie: Der Christ in der 
Gemeinschaft, Vallendar-Schonstatt 1994, ss. 470.

Wykładanie i studiowanie poszczególnych dziedzin nauki wymaga posługiwa
nia się podręcznikami. Są to te pomoce naukowe, bez których trudno zdobywać 
wiedzę, zwłaszcza tzw. podstawową w danej dziedzinie. To zaś domaga się doskona
lenia podręczników, dostosowując je do stanu badań w danej dziedzinie nauki, wy
mogów dydaktycznych i innych uwarunkowań z tym związanych. Tym samym wy
mogom podlega też teologia. W okresie jej odnowy zainspirowanej nauką Soboru 
Watykańskiego II powstało szereg podręczników. Dziedziną teologiczną, w której 
odnowa szczególnie jest wymagana, i de facto intensywnie się dokonuje, jest teologia 
moralna. Powstało też szereg podręczników z tej dziedziny. Jeden z nich - z wielu 
względów godny uwagi - chcę tu omówić, aby przybliżyć polskiemu czytelnikowi.

Omawiany podręcznik jest napisany w języku niemieckim, przez niemieckie
go benedyktyna, duszpasterza oraz długoletniego profesora teologii moralnej i pasto
ralnej w Papieskim Wydziale Teologicznym św. Anzelma w Rzymie i w Niemczech 
(Weingarten). Autor, w ramach posoborowej odnowy teologii moralnej, za myśl prze
wodnią swego podręcznika obrał ideę powołania Bożego i odpowiedzi, jaką daje 
człowiek na Boże wezwanie. O tym świadczy sam tytuł: ,Anruf und Atwort" (We
zwanie [powołanie] i odpowiedź). Podręcznik ten składa się z trzech tomów, w któ
rych zawarte są podstawowe treści teologiczne odnoszące się do życia moralnego 
chrześcijanina.

Tom pierwszy zawiera wykład teologii moralnej ogólnej (Allgemeine Moral
theologie) i został zatytułowany: „Chrześcijan powołany do życia” (Der Christ - ge
rufen zum Leben). Tom ten rozpoczyna się Wprowadzeniem, w którym Autor na
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początku stara się określić, czym jest teologia moralna (wyjaśnienie pojęcia). Roz
dział drugi Wprowadzenia nosi tytuł: „Pierwszorzędne źródła teologii moralnej" (Die 
erstrangigen Quellen der Moraltheologie). Tymi źródłami są: Pismo święte, Tradycja 
Kościoła oraz Kościół, rozumiany jako wspólne świadectwo wiary - consensus fidei 
(der Glaubenskonsensus), oraz nauczanie Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. W roz
dziale drugim zostały omówione drugorzędne źródła teologii moralnej: dotychczaso
wy dorobek teologicznomoralny (die Moraltheologie selbst), naturalne poznanie ro
zumu oraz doświadczenie wartości moralnych i ich źródeł (indywidualne i społecz
ne). W rozdziale czwartym zostały ukazane szczególne zadania teologii moralnej 
dziś, tj. Wymogi Vaticanum II oraz zorientowanie ekumeniczne. Ostatni rozdział 
Wprowadzenia, to krótka historia teologii moralnej.

Część pierwsza tego tomu nosi tytuł: Bóg powołuje do życia (Gott ruft zum 
Leben). W tak sformułowanym temacie głównym Autor wyróżnia pewne grupy za
gadnień. Pierwszej nadał tytuł: Życie godne powołania. W trzech kolejnych rozdzia
łach zostały omówione następujące zagadnienia: (I) Powołanie Boże w Objawieniu, 
(II) Uzasadnienie moralności według św. Tomasza z Akwinu: powołanie do ostatecz
nego urzeczywistnienia człowieka; (III) Refleksja nad moralnym dobrem. Druga grupa 
tematyczna nosi tytuł: Powołanie Boże poprzez prawo (słowo i łaska Chrystusa jako 
centrum i istota wszystkich praw). W ramach tego zagadnienia A. Gunthor omawia 
takie tematy: (I) Uprzedzenia i zastrzeżenia wobec prawa; (II) Prawo w świetle Pi
sma św.; (III) O protestanckiej teologii prawa; (IV) Zasadnicze uwagi na temat pra
wa moralnego w ogólności; (V) Prawo wieczne (lex aeterna); (VI) Prawo łaski (łex 
evangelica, lex nova, lex gratiae); (VII) Pozytywne prawo Boże w Starym i Nowym 
Testamencie; (VIII) Naturalne prawo moralne; (IX) Prawo ludzkie - kościelne i świec
kie; (X) Szczególne problemy odnoszące się do praw (zwłaszcza ludzkiego). Ostatnia 
grupa zagadnień pierwszej części tego tomu nosi wspólny tytuł: Rozpoznanie powo
łania Bożego w sumieniu. Omawiane są tu następujące problemy związane z sumie
niem: (I) Uwagi wstępne; (II) Sumienie w Piśmie świętym; (III) Sumienie i antropo
logia; (IV) Protestanckie pojmowanie sumienia; (V) Analiza sądu sumienia jako pro
cesu rozumowego; (VI) Sumienie błędne i drogi wyjścia (systemy moralne); (VII) 
Prawo i sumienie; (VIII) O etyce sytuacyjnej.

W części drugiej tego tomu omawiane są problemy człowieka i jego działania 
moralnego. Tytuł tej części brzmi: „Człowiek powołany ’ (Der gerufene Mensch). 
Pierwsza grupa zagadnień została zatytułowana: Rozpoznanie powołania Bożego i 
wolna odpowiedź (Erkenntnis des Rufes Gottes und die freie Antwort). Stanowią ją 
takie problemy: (I) Rozpoznanie i wolna wola w akcie moralnym; (II) Przedmiot 
podstawowy i przedmioty szczegółowe woli; (III) Napięcie między wolą a działa
niem; (IV) Wykonanie aktu woli (akt wewnętrzny i zewnętrzny); (V) Teologiczne i 
deontologiczne uzasadnienie moralności. Również druga grupa zagadnień tej części 
traktuje o człowieku i jego postępowaniu: „Człowiek jako istota duchowa, rozumna i 
cielesna w działaniu moralnym". Chodzi tu o różnorodne uwarunkowania człowieka
i ich wpływy na nasze postępowanie moralne. Po uwagach wstępnych (I), Autor 
omawia: (II) Długotrwale, wewnętrzne, cielesne uwarunkowania (Prägungen); (III) 
Długotrwałe, wewnętrzne uwarunkowania duchowe; (IV) Aktualne, wewnętrzne 
duchowe uwarunkowania ograniczające świadomość i wolność działania; (V) Psy
chiczne i społeczne wpływy środowiska. Kolejny temat odnosi się do życia cnotliwe
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go człowieka. Pod jednym tytułem „Cnoty" (die Tugend) Autor omawia: (I) Cnoty w 
Piśmie świętym; (II) Rozpoznanie cnót; (III) Życie cnót. Kolejny temat został zaty
tułowany: Piękno i pełnia «ja» powiedzianego Bogu w dobrym, ponadnaturalnym i 
zasługującym akcie. Czytelnik znajdzie tu charakterystykę takich zagadnień: (I) Uprze
dzająca i trwała miłość Boga; (II) Odpowiedź człowieka w zasługującym akcie; (III) 
Odpowiadająca i odwzajemniająca miłość Boga. Ostatnim tematem tego tomu jest 
problem zła moralnego - grzech. Tytuł tej grupy zagadnień brzmi: „«Nie» Bogu 
wyrażone w grzechu". A. Günthör podejmuje tu następujące problemy: (I) Grzech w 
pojęciu modernistycznym; (II) Protestancka teologia grzechu; (III) Objawienie Sta
rego i Nowego Testamentu na temat grzechu; (IV) Teologiczna refleksja nad grze
chem; (V) Rozróżnienie między grzechem śmiertelnym a powszednim; (VI) Nume
ryczna i specyficzna różnica między grzechami; (VII) Możliwość, źródło i zachęta 
do grzechu.

Drugi tom omawianego podręcznika odnosi się do problematyki szczegółowej 
chrześcijańskiej moralności (Spezielle Moraltheologie) i został zatytułowany: „Chrze
ścijanin wobec Boga” (Der Christ vor Gott). Treść zasadniczą poprzedza krótkie 
wprowadzenie do szczegółowej problematyki teologicznomoralnej oraz uwagi wstępne 
do zagadnień poruszanych w tym tomie. W pierwszej części omówiony został pro
blem ateizmu i sekularyzmu, jako szczególne uwarunkowania życia chrześcijanina 
we współczesnym świecie. Część druga poświęcona jest problemom wiary: (I) O 
trzech cnotach Boskich w ogólności; (II) Niebezpieczeństwa i szanse wiary; (III) 
Pismo św. na temat wiary; (IV) Protestanckie rozumienie wiary; (V) Katolicka nauka
o wierze jako akcie i cnocie; (VI) Moralne zobowiązania względem wiary; (VII) 
Grzechu przeciw wierze; (VIII) Szczególne sytuacje wyznawania wiary. W trzeciej 
części Autor podejmuje problem nadziei. W związku z tym omawia takie zagadnie
nia: (I) Nadzieja według Pisma św.; (II) Teologiczna refleksja na temat nadziei jako 
cnoty; (III) Nadzieja na urzeczywistnienie świata przyszłego i kształtowanie tego 
świata; (IV) Grzechy przeciw nadziei. W kolejnej części tego tomu czytelnik znajdu
je wykład na temat Bożej miłości: (I) Miłość Boga według Pisma św.; (II) Teologicz
na refleksja nad miłością do Boga i do bliźnich; (III) Miłość Boża jako przykazanie; 
(IV) Prymat miłości; (V) Skutki - owoce miłości; (VI) Grzechy przeciw miłości. 
Cześć oddawana Bogu - to kolejny temat wykładu A. Günthöra. Rozwijając to zagad
nienie Autor omawia: (I) Cześć Boga w życiu Chrystusa; (II) Cześć Boga w Piśmie 
św.; (III) Życie sakramentalne jako cześć Boga; (IV) Modlitwa; (V) Niedziela jako 
dzień chrześcijańskiego kultu Boga; (VI) Ślub i przysięga jako nadzwyczajne formy 
czci Boga; (VII) Wolność religijna; (VIII) Grzechy przeciw czci Boga. W ostatniej 
części tego tomu zawarty jest wykład na temat nawrócenia. W poszczególnych roz
działach Autor podejmuje takie zagadnienia: (I) Pismo św. o nawróceniu; (II) Kryzys 
nawrócenia i pokuty - odpowiedź teologii moralnej; (III) Najważniejsze akty czło
wieka w nawróceniu: żal, wyznanie, zadośćuczynienie.

Trzeci tom podręcznika A. Günthöra zawiera problemy teologii moralnej szcze
gółowej odnoszące się do życia chrześcijanina we wspólnocie (Der Christ in der 
Gemeinschaft). W pierwszej części Autor omawia podstawowe zasady - postawy 
życia wspólnotowego: (I) Miłość bliźniego; (II) SprawiedliwOŚć, (III) Solidarność i 
pomocniczość. Druga część tego tomu zawiera wykład na temat podstawowych wspól
not życia chrześcijanina: małżeństwo i rodzina, państwo i Kościół. W punkcie [A]
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ukazane są zagadnien ia zw iązane z życiem  w m ałżeństw ie i rodzinie: (I) O bjaw ien ie 
na tem at m ałżeństw a i rodziny; (II) W spółczesne nauczanie K ościoła i teo log iczna 
refleksja  nad m ałżeństw em  i rodziną; (III) Jedność i n ierozerw alność m ałżeństw a; 
(IV ) R ozw iedzeni, ży jący  w pow tórnym  zw iązku cyw ilnym  a sakram enty  św ięte;

’ (V ) M ałżeństw o i rodzina w państw ie i K ościele. P unkt [B] zaw iera treści odnoszące 
się do życia chrześcijan ina w społeczności państw ow ej. Są to: (I) Państw o w P iśm ie 
św.; (II) Pochodzenie, sens i cel państw a; (III) C hrześcijanin  i dem okratyczna form a 
ustroju państw ow ego; (IV) O przeciw staw ieniu się w ładzy państw ow ej. T rzecia w spól
nota - to K ościół. P roblem y z tym  zw iązane om ów ione zostały w punkcie [C ]: (I) 
N atura K ościoła; (II) W łaściw y stosunek w ierzących do K ościoła. K olejne zagadn ie
n ia zostały zgrupow ane w okół tem atu: „Miłość bliźniego jako troska o zbawienie". 
A utor podejm uje tu takie zagadnienia: (I) N ow y Testam ent o aposto lacie i zadaniach  
m isyjnych; (II) W spółczesne nauczanie K ościoła o aposto lacie i m isjach; (III) D u
chow e dzieło  m iłosierdzia; (IV ) G rzechu przeciw ko odpow iedzialności za zbaw ien ie 
w spółbraci. W  części następnej A. G ünthör podaje w ykład na tem at: Odpowiedzial
ność za duchowe dobra bliźniego: wolność - prawda - godność i kultura. W  ram ach 
tego tem atu zostały om ów ione następujące problem y: (I) B liźni i je g o  w olność; (II) 
O dpow iedzialność za praw dę w e w spólnocie; (III) G odność (Ehre), zacność (E hr
barkeit), pow ażanie (Ehrfrucht); (IV) W ym ogi odnośnie do kultury  i w ykształcenia. 
„Odpowiedzialność za życie ludzkie" - to  tem at kolejnej grupy zagadnień zam ieszczo
nych w om aw ianym  podręczniku. Są to: (I) O bjaw ienie i nauka K ościo ła  na tem at 
życia ludzkiego; (II) T roska o życie ziem skie (das irdische L eben); (III) D ozw olone 
uśm iercenie w spółbraci? [chodzi o prob lem  kary śm ierci i udział w  w ojn ie]; (IV) 
U śm iercen ie n iew innych  ludzi najcięższą n iespraw iedliw ością ; (V) O chrona ciele- 
sno-duchow ej integralności człow ieka. P roblem  odpow iedzialności za cz łow ieka jest 
kontynuow any w części następnej, zatytułow anej: „Odpowiedzialność za płciowość - 
cielesność" (die G eschlechtlichkeit). Sk ładają się na to takie zagadnienia: (I) O b ja
w ienie i antropologia o sensie p łciow ości; (II) D ojrzew anie (R eifung) cz łow ieka w 
jeg o  płciow ości; (III) D ziew iczość i celibat; (IV ) P łciow ość w m ałżeństw ie - zasady 
regulacji poczęć; (V) Poczęcie w probów ce i sztuczne zapłodnienie; (VI) G rzechy 
przeciw ko  czystości. W  ostatn iej części tego tom u A. G ün thör podejm u je  tem at: 
„Odpowiedzialność za zarządzanie dobrami materialnymi”. O m aw ia tu następujące 
problem y: (I) P ism o św. o zarządzaniu dobram i ziem skim i; (II) Postęp  gospodarczy
i ogó lno ludzk i; (III) P raca ludzka; (IV ) D obra  m ateria lne w ręku cz łow ieka; (V) 
Społeczna gospodarka rynkow a.

Z akres treści om aw ianego  tu podręcznika je s t bardzo bogaty. N ie budzi to  zd z i
w ienia, gdyż je s t to podręcznik  u jm ujący całość zagadnień teo log icznom oralnych . 
M im o ow ej w ielości i różnorodności problem ów  A utor nasz nie „zagubił się” : układ 
podręcznika je st bardzo ja sn y  i logiczny, m iejsce i kolejność poszczególnych  zagad
nień je s t w pełni uzasadniona, co w sum ie daje zw artą całość, z zachow aniem  logiki 
w ynikania. G odnym  podkreślen ia je s t też to, że A. G ünthör nie idzie „na sk ró ty” , 
dając w ykład pełny, w k tórym  znalazły się najbardziej w spółczesne problem y etycz- 
no -m ora lne , ja k  np. transp lan tac ja  organów  (s. 274-276), g ene tyka  (s. 277 -282), 
sz tuczna prokreacja (s. 329-335), narkom ania (s. 230-233), ochrona środow iska (s. 
227-230) i inne. A utor nie pom inął też tych zagadnień w spółczesnego  życia, k tóre 
uznaw ane są za najbardziej kontrow ersyjne, np. hom oseksualizm  (s. 338-343), zab i
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ja n ie  nie narodzonych  (s. 257-269), eu tanazja  (s. 269-273), p rob lem  m ałżeństw  
niesakram entalnych  (s. 101-106) i w iele innych. A. G iinthör nie ty lko podejm uje te 
problem y, ale daje pełny w ykład kato lickiego rozum ienia tych zagadnień, om aw iając 
także grzechy będące w yrazem  danej postaw y chrześcijan ina w płaszczyźnie konk re t
nych działań. Jest to fak t godny podkreślenia, gdyż w n iektórych tzw. „now ocze
snych” podręcznikach  czy innego rodzaju m onografiach często  pom ija się w ykład  na 
tem at zła - grzechu człow ieka w danej dziedzinie życia. Przy lekturze takich pozycji 
odnosi się w rażenie, jakby  w spółczesny chrześcijanin  «już nie grzeszył», gdyż naw et 
w teorii ju ż  się o tym  nie m ów i. Inną w ażną cechą podręcznika A. G iin thöra je st 
solidne źród łow e zakotw iczenie przedstaw ionego w ykładu. A utor p rezentację dane
go zagadnien ia z zasady rozpoczyna od podania danych O bjaw ienia i nauki Urzędu 
N auczycielsk iego  K ościoła. D opiero  w tedy przechodzi do analizy teo logicznej, p o 
sługując się argum entacją tradycji teologicznej, zarów no tej najstarszej, jak  i w spó ł
czesnej. Taki sposób w idzenia problem ów  i ich analizy gw arantuje czy teln ikow i, że 
m a do czynien ia z au ten tyczną w ykładnią K ościoła kato lickiego, co je s t n iezw ykle 
w ażne przy dzisiejszym  „zalew ie” publikacji i punktów  w idzenia, zw łaszcza w d z ie
dzin ie  etyki i m oralności. N ie oznacza to, że nasz A uto r „zam yka s ię” ty lko  we 
w łasnym  - tzn. kato lickim  spojrzeniu na dany problem . Jest w ręcz przeciw nie. W ie
lokro tn ie czy te ln ik  je s t odsyłany do punktu w idzenia innych w yznań ch rześc ijań 
skich; szkoda, że najczęściej tylko protestanckich , a byłoby jeszcze lepiej - na czym  
by ten podręczn ik  bardzo  zyskał - gdyby w ykład  danej treści był też ubogacony 
praw osław nym  punktem  w idzenia danego zagadnienia. Jest to zrozum iałe, ze w zg lę
du na pochodzenie A utora. A. G iinthör jest N iem cem , stąd też o w iele b liższa (geo 
g raficzn ie , ku ltu row o i językow o) je s t m u tradycja  K ościo ła p ro testanck iego , niż 
p raw osław ie. C zyteln ik  nie m oże w ięc rościć pretensji „do w szystk iego” .

Solidność pracy A. G iinthöra ukazuje też strona form alna podręcznika. Z naj
dujem y tu ubogacone i solidnie - w edług w ym ogów  m etodologii naukow ej - sporzą
dzone przypisy, co nie tylko stanow i dokum entację źródłow ą om aw ianych tu treści, 
ale m oże służyć czyteln ikow i do pogłębienia tych zagadnień w oparciu o literaturę 
zam ieszczoną w odsyłaczach. W ielką pom ocą w lekturze om aw ianego podręcznika 
je st indeks (R egister) osobow y i rzeczow y. Z am ieszczony je s t on na końcu każdego  z 
trzech tom ów  i u łatw ia korzystan ie z bibliografii (indeks osobow y) oraz odszukanie 
poszczególnych zagadnień - treści om aw ianego podręcznika (indeks rzeczow y). Tak
że strona graficzna je s t bardzo „sym patyczna” i zachęca do lektury tej pozycji. Trzy- 
tom ow y układ je s t bardzo praktyczny, także w w ykładzie zaw artych tam  treści.

Ż yw ię nadzieję, że prezentow any tu podręcznik  teologii m oralnej A. G iinthöra 
m oże być w ielką pom ocą tak dla w ykładow ców , jak  i studentów  tego przedm iotu  w 
po lsk ich  uczeln iach  teologicznych . W  pracach zaś nad now ym  „R atio s tud io rum ” 
naszych sem inariów  duchow nych  m ożna - w m oim  przekonaniu  - w zorow ać się na 
om aw ianym  podręczniku w zakresie i układzie treści w ykładów  z teologii m oralnej.

Ks. Józef Zabielski

366


