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na ludzkość wskutek regulacji życia seksualnego poszczególnych jednostek  
drogą zewnętrznych, pozaosobow ych w pływ ów  i nacisków.

Chauchard jako przyrodnik sądzi, że „biologia człowieka, rozważanie 
tego, czym jest istota ludzka m yśląca i działająca w społeczeństwie" może 
dostarczyć obiektywnej podstawy dla stworzenia etyki (s. 113— 114). Te 
jednak sugestie mają wartość jako ratio convénientiae. Działanie człow ie
ka w dziedzinie płci jest działaniem świadomym i wolnym, i jako takie 
podlega normowaniu etycznemu. Fakt różnorodności zachowań ludzkich 
w zakresie życia płciowego, o czym świadczy etologia, jest argumentem  
przeciw determinizmowi popędowemu w tej sferze. Argumenty i wnioski 
zaczerpnięte z nauk przyrodniczych nie są jednorodne i nie dają w ystar
czających podstaw do orzekań etycznych. W  poszukiwaniu norm postępo
wania etycznego trzeba w yjść poza biologię i fizjologię i w ejść na teren 
całościow ej wizji człowieka, a w ięc na teren antropologii. Odnosi się wra
żenie, że tego w łaśnie przejścia nie udało się autorowi w  pełni dokonać. 
W ypowiadając się na tem aty etyczne, pozostaje nadal biologiem.

Poważną w ątpliwość rodzi jeden z końcow ych wniosków książki. Autor 
wyraźnie w ypowiada się na rzecz autonomii moralności i przeciw ingerencji 
Kościoła w  naturalną warstwę życia moralnego. Z punktu widzenia biologa 
być może wskazana jest taka deklaracja, aby tym lepiej ukazać naturalną 
wartość życia seksualnego, niemniej pozostaje faktem, że z kolei z teolo
gicznego punktu widzenia normy moralne swoją treść czerpią nie z prze
słanek przyrodniczych, lecz z Objawienia. Etyka chrześcijańska, teono- 
miczna i chrystocentryczna, nie jest rozwinięciem  etyki naturalnej. Mając 
sw e źródło w  Bogu nie sprzeciwia się etyce naturalnej, lecz uzupełnia ją 
i ubogaca.

Przytoczone trudności nie przesłaniają jednak zasadniczych walorów  
książki Chaucharda. Jest to pozycja niew ątpliw ie cenna i warto się z nią 
bliżej zapoznać.

Stelan Kornas

R. M e h l ,  Ethique catholique et éthique protestante, N euchâtel 1970, 
Delachaux & N iestlé, ss. 106.

Książka M ehla przypomina wydaną przed kilku laty (1965) pracę
F. B ö c k l e g o ,  Gesetz und Gewissen. Obaj autorzy dokonują porównania 
etyki katolickiej z etyką protestancką; obum przyśw iecał zamiar ekum e
niczny. Böckle opatrzył sw ą publikację podtytułem Grundtragen theologi
scher Ethik in ökumenischer Sicht. Podobnie Mehl w yjaśnia w e wstępie, że 
jego studium nie jest ani kontrowersją, ani apologią, lecz analizą porów
nawczą o charakterze ekumenicznym. Inne są jednak treści obu książek 
i odmienne akcenty teologiczne. Sprawia to zapewne przede wszystkim  
różnica lat dzieląca ich powstanie. W iele w tym  czasie się zmieniło; eku
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menizm poczynił postępy zarówno w  praktycznych przedsięwzięciach jak 
i w  badaniach teologicznych. N ie bez znaczenia jest też fakt, że autorzy 
reprezentują różne K ościoły. Bardziej znany w Polsce, głów nie dzięki sw ojej 
w izycie u nas, Szwajcar Böckle należy do Kościoła katolickiego, natomiast 
M ehl jest członkiem francuskiego Kościoła Reformowanego. Z teologicznego  
punktu widzenia obie pozycje, choć n iew ielkie w  rozmiarach i proste 
w sposobie prezentacji zagadnienia, mają duże znaczenie z uwagi na rangę 
naukową autorów.

Pozostawiam y tutaj stanowisko Böcklego, z którym czytelnik miał bez 
wątpienia sposobność zapoznania się znacznie w cześniej, by zatrzymać się 
nad książką Mehla i przy sposobności przybliżyć być może mniej znaną 
katolickim czytelnikom  w Polsce interesującą postać jej twórcy. R. Mehl 
jest profesorem Uniw ersytetu strasburskiego. W ykłada etykę chrześcijańską 
na tamtejszym W ydziale Teologii Protestanckiej. Przejawia ponadto żywą 
działalność w  Radzie Ekumenicznej Kościołów. Praca dydaktyczna, liczne 
publikacje oraz zaangażowanie ekumeniczne czynią zeń jedną z najbardziej 
znaczących aktualnie postaci protestantyzmu francuskiego.

Prezentowana książka sytuuje się jak gdyby na marginesie głów nej twór
czości naukowej profesora. Sprawia wrażenie pracy pisanej dla odpoczynku 
i z przeznaczeniem dla szerszego grona czytelników . N ie jest jednak za
pewne dziełem marginalnym w  życiu Mehla ekumenisty, a jej ton popula
ryzatorski nie dyspensuje, bynajmniej, czytającego od rygorów  m yślenia  
i znajom ości teologii, zwłaszcza współczesnej.

Kompozycja całości jest prosta, nawet schematyczna. Książka składa się  
z trzech części. W  pierwszej znajdują się podstawowe informacje o teologii 
moralnej katolickiej i protestanckiej, przy czym w tej ostatniej uw zględnio
ne są w  osobnych paragrafach odmienności stanowisk L u t r a  i K a l 
w i n a .  Następnie, w  części drugiej, stosunkowo obszernej, jest mowa o za
sadniczych rozbieżnościach etycznych katolicyzmu i protestantyzmu, które 
uwidoczniają się głów nie w  problematyce antropologicznej, w  kw estii pra
wa naturalnego oraz w e współczesnym  zagadnieniu sekularyzacji. Część 
trzecia natomiast, najkrótsza, prezentuje punkty zbieżne obu etyk widoczne 
najwyraźniej w  badaniach nad m yślą moralną Biblii i w  studiach na temat 
życia społecznego.

Część pierwsza, informacyjna, pełni rolę prezentacji partnerów dialogu. 
N ie kreśli jednak ich aktualnej postaci, lecz jedynie dane w yjściow e, które 
stanowią konieczne punkty odniesienia w  dziele odnowy teologicznej zorien
towanej na zjednoczenie Kościołów. Czytelnik katolicki w yniesie znaczny 
pożytek z lektury dwóch początkowych paragrafów tej części. W ydaje się  
bowiem, że w ielu ulega niesłusznej opinii, jakoby protestantyzm nie po
siadał wyraźnie zarysowanej etyki. Dane autora zmuszają do korekty ta
kiego stanowiska. Usuwają także liczne nieporozumienia, jakie się nawar
stw iły w  ciągu lat odnośnie do m iejsca wiary w  etyce protestanckiej i szcze
gólnie teologicznej wartości czynu płynącego z wiary. Bardzo klarowne są 
również wyjaśnienia wzajemnej relacji czynu z w iary do działania natural
nie w artościowego. Z należytą uwagą potraktowana została także rola przy
kazań boskich w  życiu chrześcijańskim, niewidoczna w przypadkach uprosz
czonych i pow ierzchownych spojrzeń na teologię Kościoła Reformowanego.



[271 SPRAWOZDANIA I RECENZJE 331

Rzecz oczywista, że w yjaśnienie nie oznacza pokonania w szelkich różnic. 
Idzie jednak na pierwszym miejscu o uświadom ienie sobie autentycznych  
zarysów m yśli partnera dyskusji i przezw yciężenie odrębności pozornych, 
bo bezpodstawnych. W  tym w łaśnie w zględzie M ehl przychodzi z potrzebną 
i dlatego cenną pomocą. Tym bardziej, że zręcznie konfrontuje poglądy  
etyczne Lutra i Kalwina ukazując w łaściw y séns idei spontaniczności bli
skiej pierwszemu i jurydyzmu, jakim nacechowana jest etyka drugiego. 
Duże znaczenie ma ponadto w yeksponow anie elem entu świadom ości działań 
mocno zaznaczonej zwłaszcza u Kalwina, co jest w ielce pomocne dla po
prawnego zrozumienia dzisiejszych linii rozw ojowych etyki protestanckiej.

Prezentacja tradycyjnej etyki katolickiej, w  trzecim paragrafie pierwszej 
części, jest w  ogólności obiektywna. Niemniej niektóre własne wnioski, 
jakie autor wyprowadza z niej budzą konieczne, u teologa katolickiego, za
strzeżenia. W  powiązaniu naturalnej moralności ze zbawieniem Mehl widzi 
źródło osłabienia akcentu nadprzyrodzonego w katolickiej teologii moralnej, 
pomniejszenia m iejsca przynależnego łasce i pewnego naturalizmu cnót 
nadnaturalnych. N ade w szystko jednak stawia jej zarzut przyjęcia wiary 
nie jako podstawy życia moralnego, lecz jako czynnika, który je  tylko 
wspiera. Są to uproszczenia, oczyw iste dla moralisty katolickiego, ale po 
części zrozumiałe, gdy się zw aży teologiczną orientację autora.

Dalsze analizy w ybiegają poza status quo etyki obu K ościołów i stano
wią próbę spojrzenia na nie z uwzględnieniem  aktualnego stadium ich roz
woju. Obszerna część druga traktuje o rozbieżnościach, które nadal trwają. 
Z konieczności zatem napotyka się tutaj na m yśli poruszone już poprzednio, 
ale podane w  nowym ośw ietleniu. Autor sięga do wypowiedzi w spółczes
nych teologów , uw zględnia także stanowiska ostatnich papieży i Soboru 
W atykańskiego II. W yznaje jednak, że razi go w katolicyźm ie nie przezwy
ciężony dotąd, jego zdaniem, dualizm natury i nadnatury oraz pozostająca 
z nim w związku dw oistość prawa naturalnego i nadnaturalnego. Podobnie 
w antropologii nie zauważa oznak wydostania się spod w pływ ów  grec
kiego rozdziału duszy i ciała, na co czerpie dow ody z rozpraw pośw ięco
nych doskonałości oraz teologii małżeństwa.

Bez wątpienia niepodobna przesłaniać różnic istniejących w  tym w zglę
dzie m iędzy teologią katolicką a protestancką. A le jednocześnie trudno nie 
zauważyć pewnej pow ierzchowności ocen Mehla. N ie zawsze cytuje auto
rów reprezentatywnych dla w spółczesnej teologii katolickiej. Zresztą w  ogó
le cytuje ich niewielu, zaledw ie kilku. Stąd jego materiał porównawczy 
jest niekom pletny, a rezultaty porównania jedynie w  części odpowiadają 
rzeczywistości.

W szystkie zarzuty sprowadzają się w  sumie do jednej trudności. Mehl, 
jako protestant, nie może zgodzić się z twierdzeniem, iż czyn, który od
powiada prawu Bożemu, jest dla tej racji dobry. Jego dobroć rodzi się nie 
wskutek prostej odpowiedniości do prawa moralnego, lecz dzięki przyjęciu  
go przez Boga. Człowiek grzeszny, argumentuje Mehl, może posiadać tysiąc  
cnót nie tracąc przez to samo stanu grzesznego. W  takim układzie nie dziwi 
już ani zaskakuje powtarzany kilkakrotnie na kartach książki zarzut pela- 
gianizmu etyki katolickiej. Zastanawia jedynie, dlaczego tak poważny teolog  
nie zdołał dostrzec przynajmniej, że i w  przekonaniu katolika podany argu-
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ment jest słuszny, jeśli stosuje się do człow ieka pozbawionego łaski. Ale 
i czyn zasługujący nie posiada tej rangi i wartości głów nie dzięki mocy 
ludzkiej. Bez wątpienia trudność pozostaje nadal. Zbyt poważne są jej pod
stawy, które w szak doprowadziły do podziału Kościoła. Kwestia usprawie
dliwienia i łaski zajmuje tutaj m iejsce centralne. Dalsze trudności są tylko 
logicznym i konsekwencjam i rozbieżności w yjściow ych.

N a uwagę zasługuje bardzo interesujący rozdział na temat sekularyzacji. 
W prawdzie zagadnienie to doczekało się w  ostatnim czasie cennych opra
cowań ze strony teologów  katolickich i dlatego część uwag krytycznych  
M ehla straciła na sile, niemniej idzie o problem w ażny w spółcześnie i kon
trowersyjny, a lektura rozdziału dostarcza w iele  istotnych sprecyzowań  
odnośnie do punktów spornych. Zwłaszcza, że Mehl pozostaje pod wyraź
nym w pływem  i urokiem m yśli B o n h o e f f e r a ,  chyba nie odczytanej 
jeszcze do końca przez protestantów i, tym bardziej, przez teologów  kato
lickich w  Polsce.

W  ostatniej części książki na niew ielkiej, lecz wystarczającej ilości 
stron, czytelnik otrzymuje informację na temat punktów stycznych obu etyk. 
Do nich zalicza autor przede wszystkim  biblijną perspektywę dzisiejszych  
studiów teologicznom oralnych oraz wzmożone zainteresowanie problema
tyką społeczną.

W  sumie, Mehl ukazuje, jak jesteśm y jeszcze daleko od siebie i jedno
cześnie to, co nas łączy. I na tym polega wartość jego książki, autentycznie 
ekumenicznej.

Tadeusz Sikorski

R. L a t o u r e ł l e ,  Théologie science du Salut, Bruges 1968, D esclée de 
Brouwer, ss. 286.

Omawiana książka ukazała się w  serii Essais pour notre temps w ydawa
nej przez Fakultety jezuickie w Montrealu przy współpracy Uniwersytetu  
w  Sudbury. N ależy ona do grupy prac ukazujących całość nauk teologicz
nych w  ich obecnym stanie. Jej cel jest potrójny: ukazanie m ożliwości od
now y teologii, wskazanie w  niej na now e tem aty oraz przedstawienie mo
żliw ie pełnego obrazu i stanu teologii posoborowej. ·

Całość pracy autor podzielił na pięć części. W  dwóch pierwszych oma
wia zagadnienia ogólne: natury, przedmiotu, m etody teologii, wiary i racji 
rozumowych w  teologii oraz, ważne z punktu w idzenia aktualnych badań, 
zagadnienie stosunku w iary do M agisterium Kościoła. W  części trzeciej 
dokonuje zestawu w szystkich dyscyplin teologicznych. Następnie w czwar
tej części zajmuje się omówieniem stosunku teologii do życia chrześcijań
skiego a zwłaszcza do zagadnień kaznodziejstwa, duszpasterzowania, laika
tu i problemów życia w ewnętrznego. Część ostatnia pośw ięcona jest w spół
czesnej orientacji teologii, zwłaszcza jej uwarunkowaniom historycznym,


