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kresu w spółczesnej teologii protestanckiej. Na 34 pozycje przypada 16 
opublikow anych przez autorów  lub w ydaw nictw a katolickie w  Polsce, 
4 zam ieściły  w ydaw nictw a niechrześcijańskie.

W ram ach ekum enii interesow ałyby katolika w  książce Karskiego  
także uw agi na tem at jednego z najw ażniejszych punktów  dialogu m ię- 
dzychrześcijańskiego: problem atyki ujęcia sakram entów  (interkomunii) 
w  teologii protestanckiej X X  w ieku. Dokonano tu znacznych przesu
nięć akcentów  i to zarówno „w lew o” jak i „w praw o”.

Można by jeszcze m ów ić o ew entualn ie w iększym  uw ypukleniu  w aż
nej problem atyki herm eneutycznej w  teologii protestanckiej, сгуН o jej 
stosunku do filozofii, o now oodkryw anym  przez tę teologię zaintereso
w aniu historią, nowej etyce społecznej itp.

W szystkie nasze uw agi nie chcą stanow ić krytyki książki Karskiego, 
która w  zakresie inform acji pełni dobrą robotę. Praca otw ierająca pole 
now ym  pytaniom , odsłaniająca problem y, które um ożliw iają start do 
tych sam ych zagadnień z innych punktów  w idzenia, jest pracą kon
struktyw ną.

Alfons S kow ron ek

W. H e  in  e n , Begründung christl icher Moral, W ürzburg 1969 ss. 352.

Z okazji 60-lecia urodzin naukow ca m oralisty W. H einena jego ucz
n iow ie i przyjaciele w ydali w artościow ą pozycję teologiczną z zakresu  
chrześcijańskiej nauki m oralnej, na którą złożyły się publikow ane w cześ
niej prace jubilata oraz artykuły innych autorów. Mimo różnorodności 
tem atyk i zaw artych w  książce publikacji, słusznie otrzym ała ona w spól
ny  tytuł: Uzasadnienie chrześc ijańskie j nauki moralnej.  Uzasadnienie  
to przeprow adził sam  H einen gromadząc artykuły w okół sześciu pow ią
zanych ze sobą części. Tom otw ierają studia nad antropologią teo 
logiczną. Za nim i następują k w estie na tem at działania m iędzyosobow ego, 
analizy pow inności, w iny  i grzechu oraz zagadnienie choroby i bólu  
w  aspekcie dojrzew ającego kryzysu. Szczególne zainteresow anie budzą  
dw a ostatnie rozdziały, z których jeden om aw ia nieśw iadom e pytania  
i żądania w  teologii m oralnej, a drugi zajm uje się teologią m oralną  
w  kościelnej trosce duszpasterskiej.

N ależy dodać, że książka jest przykładem  ciekaw ej w spółpracy m ię- 
dzydyscyplinarnej. Obok artykułów  teologicznych, zaw iera prace z za
kresu psychologii i socjologii religijności.

W ydaje się, że w arto poznać tę książkę. Zarówno specjalistom  jak  
i laikom  dostarczy zapew ne ciekaw ego m ateriału  do przem yśleń nur
tujących ich pytań m oralnych.
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