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Niniejsze, czwarte wydanie Zarysu etyki ogólnej w stosunku do jego trzeciej edycji ukazuje siê w treœciowo niezmienionym kszta³cie, pomijaj¹c niewielkie stylistyczne poprawki, uzupe³nienia oraz zmianê numeracji stron.
Nie naruszaj¹ one jednak zasadniczej to¿samoœci obecnego wydania w porównaniu z poprzednim. Jest to zatem w dalszym ci¹gu, blisko trzydzieœci
lat trwaj¹ca, kontynuacja tego samego wyk³adu etyki chrzeœcijañskiej we
w³aœciwym jej autorowi ujêciu.
W zwi¹zku z tym nie traci na aktualnoœci sugestia skierowana do wyk³adowców etyki, którzy chcieliby siê pos³u¿yæ tym podrêcznikiem w pracy
dydaktycznej. Jak w przedmowach do poprzednich wydañ zaznaczono,
niniejszy podrêcznik powsta³ w specyficznych warunkach komunistycznego
re¿imu, kiedy mo¿liwoœci publikowania dla autorów o chrzeœcijañskiej
orientacji œwiatopogl¹dowej by³y mocno ograniczone. Z tego powodu z potrzeb¹ podrêcznikowej pomocy dla studiuj¹cej m³odzie¿y sz³a w parze koniecznoœæ syntetycznego przedstawienia wykszta³conej na przestrzeni lat
i wci¹¿ rozbudowywanej etyki chrzeœcijañskiej opartej na bazie augustyñsko-tomistycznych przes³anek. Racja ta, mimo zmienionych warunków spo³eczno-politycznych, nadal zachowuje sw¹ wa¿noœæ. W konsekwencji
podrêcznik zawiera wiêcej materia³u z zakresu podstawowych zagadnieñ
filozoficzno-etycznych, ni¿ jest to niezbêdnie konieczne. Tote¿ nader celowe okazuje siê przy korzystaniu z tego podrêcznika okreœlenie tego, co
w jego treœci stanowi obowi¹zuj¹cy zasób wiedzy, a co s³u¿yæ mo¿e za nadobowi¹zkow¹ lekturê, poszerzaj¹c¹ horyzont filozoficzno-etycznej edukacji.
Przyk³adow¹ realizacj¹ tej ogólnej wskazówki mo¿e byæ zredukowanie
obowi¹zuj¹cego materia³u do nastêpuj¹cych kwestii: ustalenie faktu etycznego, konkluzja opisu tego faktu zazwyczaj w formie wykrytej antynomii,
zasadnicze stanowiska filozoficzno-etyczne, uœciœlenie podstawowych pojêæ
i uzasadnienie tezy. Natomiast poszczególne etapy opisów faktu etycznego,
jego analizy oraz przegl¹d historyczny potraktowaæ mo¿na jako elementy
wyjaœniaj¹ce, ewentualnie uwzglêdnione w wyk³adzie, ale nie wchodz¹ce
w zakres obowi¹zuj¹cych wiadomoœci.
Do dowolnego wyboru pozostaj¹, tym bardziej, zagadnienia uboczne,
a tak¿e dwa wstêpne rozdzia³y podrêcznika. Jak siê zdaje, po dokonaniu
proponowanej selekcji jego treœciowej zawartoœci mo¿e on s³u¿yæ pomoc¹
w trakcie podstawowego studium filozofii moralnoœci. Ca³oœciowo zaœ
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wziêty otwiera drogê do dalszego zg³êbiania etyki chrzeœcijañskiej, b¹dŸ
nawet do podejmowania w³asnych badawczych inicjatyw szczególnie nad
procesem przechodzenia od dominuj¹cych do po³owy XX wieku ³aciñskich
podrêczników tej etyki do podrêczników w jêzykach nowo¿ytnych.
Zakoñczeniem tego wstêpnego s³owa niech bêd¹ wyrazy wdziêcznoœci
autora dla dwu przede wszystkim osób: ks. bpa dra Stanis³awa SMOLEÑSKIEGO, inspiratora opublikowania drukiem pierwszego wydania oraz zmar³ego ju¿, ale w sercu wci¹¿ bliskiego ks. Mieczys³awa BEDNARZA SJ, pierwszego czytelnika, w niejednym miejscu rzeczowego i ¿yczliwego korektora.

