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Recenzja

Christopher Grzelak SCJ, The „inclusive pluralism” of Ja-
cques Dupuis. Its contribution to a Christian theology of religions and 
its relevance to the South African interreligious context, Wydawnic-
two Polihymnia, Lublin 2010, 348 s.

Wiktor Chmielarczyk, Wielki Mistrz Lao Tsy i Mała Teresa 
z Lisieux, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2010, 99 s.

Ukazały się kolejne pozycje w serii zatytułowanej Religie 
świata – świat religii. Na redagowany przez Eugeniusza 

Sakowicza i Krzysztofa Sakowicza cykl składają się publikacje: Religio-
znawstwo, Religie ludów pierwotnych, Religie niechrześcijańskie w Polsce1. 
Czwarty tom pt. Obraz Jezusa w Koranie i wczesnej tradycji muzułmańskiej 
na podstawie literatury niemieckojęzycznej, którego autorem jest ksiądz 
Robert Maszkowski, to jedno z najlepszych opracowań przedmiotu. 
Kontynuując serię religioznawczą, lubelskie wydawnictwo Polihymnia 
oddało do rąk czytelników dwa dalsze tytuły: angielskojęzyczną mo-
nografię księdza Christophera Grzelaka SCJ The „inclusive pluralism” of 
Jacques Dupuis. Its contribution to a christian theology of religions and its rel-
evance to the South African interreligious context oraz pracę porównawczą 
Wiktora Chmielarczyka Wielki Mistrz Lao Tsy i Mała Teresa z Lisieux.

Christopher Grzelak SCJ jest kapłanem ze Zgromadzenia Księ-
ży Najświętszego Serca Jezusowego (sercanie) oraz pracownikiem na-
ukowym Instytutu Teologicznego św. Józefa w Cedarze, niedaleko Pie-
termaritzburg w Republice Południowej Afryki. Prezentowana mono-
grafia stanowi podsumowanie wieloletnich studiów księdza Grzelaka 
nad teorią pluralizmu religijnego według Jacques’a Dupuis, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem jej znaczenia dla Afryki Południowej. Autor 
zdecydował się na podjęcie tego tematu w badaniach ze względu na 
unikalny kierunek rozwoju teologii katolickiej.

Jacques Dupuis, jezuita i teolog, żył w latach 1923-2004. Bli-
sko połowę swojego życia przepracował jako misjonarz w Indiach. 
Był również wykładowcą Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. 
W swojej pracy naukowej zastanawiał się nad miejscem Jezusa Chry-
stusa w historii zbawienia. Do rozmyślań tych punktem wyjścia stała 
się ogłoszona w 1965 roku przez Sobór Watykański II Deklaracja o sto-
sunku Kościoła do religii niechrześcijańskich „Nostra aetate” oraz praktyka 
misyjna na Wschodzie. W 1998 roku Jacques Dupuis popadł w konflikt 
1  Recenzja ukazała się [w:] „Nurt SVD”, nr 2, 2009, s. 309-312.
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z watykańską Kongregacją Nauki i Wiary, która wysunęła zastrzeżenia 
co do niektórych koncepcji chrystologicznych głoszonych przez jezu-
itę (s. 34-40). W odpowiedzi na zarzuty Dupuis opublikował książkę 
Chrześcijaństwo i religie. Od konfrontacji do dialogu2, udowadniając, że 
jego koncepcja nie stoi w sprzeczności z ortodoksją katolicką.

W omawianej publikacji The „inclusive pluralism” of Jacques 
Dupuis główną myśl stanowi koncepcja „inkluzywizmu pluralistycz-
nego”, opierająca się, według Dupuis, na trzech elementach. Funda-
mentem jest zachowanie tradycyjnego, a także nieustannie aktualne-
go wydarzenia: Wcielenia i Zmartwychwstania Syna Bożego – Jezusa 
Chrystusa. Drugi element to uznanie skutecznego działania Słowa Bo-
żego, również poza Słowem Wcielonym. Na trzeci wreszcie składa się 
przyjęcie za prawdziwe oraz powszechne działanie Ducha Świętego, 
które nie kończy się wraz z Wcieleniem Syna Bożego, lecz trwa dalej.

Monografia Christophera Grzelaka SCJ podzielona została na 
trzy główne części i dziesięć rozdziałów. Część pierwsza – Wprowadze-
nie, podstawowe pojęcia i historyczno-teologiczny kontekst teologii Jacquesa 
Dupuis – zawiera trzy rozdziały. Rozpatrzono w nich podstawowe tezy 
pluralizmu chrześcijańskiej teologii religii, a więc cele pogłębionych 
studiów nad teorią pluralizmu, strukturę, metody, zawężenie badań 
(s. 3-12). Ponadto autor omówił ogólne pojęcia kształtujące koncepcję 
teologii Dupuis – osobiste przeżycia belgijskiego jezuity niewątpliwie 
miały na nią wpływ. Pierwszą część zamyka rozdział analizujący hi-
storyczno-teologiczne podłoże poglądów Jacquesa Dupuis w zakresie 
pluralizmu, które swój początek bierze w wyjątkowości chrześcijań-
stwa wśród religii świata (s. 49-83).

Druga część książki księdza Grzelaka, Założenia doktrynalne 
teologii „inkluzywizmu pluralistycznego”, również została opracowana 
w trzech rozdziałach. Pierwszy z nich (czwarty w całości) prezentuje 
stanowisko Dupuis wobec pluralizmu religijnego oraz religijnej historii 
ludzkości. Jednym z ciekawych elementów jest tutaj myśl dotycząca 
pluralizmu religijnego zaprojektowana przez samego Boga u począt-
ków ludzkości (s. 97-127). W kolejnym rozdziale autor przeprowadził 
analizę religijnej historii ludzkości w kontekście prawdy o Trójjedyno-
ści Boga. Wskazał tym samym Jezusa jako jedynego pośrednika i uni-
wersalnego Zbawiciela (s. 132-148). Drugą część publikacji zakończo-
no rozdziałem poświęconym różnym tradycjom religijnym, które też 
mogą być ścieżkami zbawienia.

2  J. Dupuis, Chrześcijaństwo i religie. Od konfrontacji do dialogu, tłum. S. Obirek, 
Kraków 2003.

Ostatnia, trzecia część monografii Christophera Grzelaka SCJ 
zatytułowana została Odniesienie i możliwe zastosowanie inkluzywistycz-
nej teologii pluralizmu religijnego w wieloreligijnej Afryce Południowej. 
Rozdział w kolejności siódmy zgłębia historię i współczesność dialogu 
międzyreligijnego w Afryce Południowej, a także wskazuje możliwe 
obszary zastosowania teorii Jacquesa Dupuis. Ksiądz Grzelak podkre-
śla obecność na tym terenie przedstawicieli wielu religii: chrześcijan, 
żydów, muzułmanów oraz wyznawców systemów religijnych Dalekie-
go Wschodu (s. 185-228). Natomiast cały ósmy rozdział książki zajmuje 
studium nad relacjami między chrześcijaństwem i islamem w kontek-
ście teorii teologicznej Dupuis (s. 231-279). Dziewiąty rozdział, zamy-
kający trzecią część pracy, omawia znaczenie myśli belgijskiego teolo-
ga dla religijnego pluralizmu. W sposób szczególny wyróżniono oso-
bę Jezusa Chrystusa jako Pośrednika oraz działanie Ducha Świętego. 
Jednocześnie autor zaznacza, że dialog międzyreligijny jest integralną 
częścią ewangelizacyjnej misji Kościoła.

Rozdział dziesiąty, ostatni – wieńczący całość publikacji, zawie-
ra ocenę badań. Na osobną uwagę zasługuje bardzo obszerna i bogata 
bibliografia. Wskazuje ona, jak niezwykle wnikliwie przeprowadzone 
zostały badania oraz poszukiwania bibliograficzne3.

Podsumowując, monografia Christophera Grzelaka stanowi 
obszerne i dogłębne kompendium wiedzy na temat koncepcji Jacquesa 
Dupuis w zakresie pluralizmu religijnego – godne polecenia religio-
znawcom, teologom fundamentalnym, jak również wszystkim, którzy 
interesują się zjawiskiem wielości religii w świecie.

Drugą przedstawianą tutaj nowością wydawniczą z serii Reli-
gie świata – świat religii jest praca Wiktora Chmielarczyka Wielki Mistrz 
Lao Tsy i Mała Teresa z Lisieux. Autor, lekarz internista, specjalizuje się 
w badaniach nad chorobami nowotworowymi, szczególnie w zakresie 
edukacji onkologicznej. W swojej pracy naukowo-badawczej promu-
je koncepcję onkologii humanistycznej, zaproponowaną w latach 60. 
XX wieku przez profesora Tadeusza Koszarowskiego. Ponadto jest 
studentem teologii Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warsza-
wie. W trakcie pracy w różnych ośrodkach medycznych Chmielarczyk 
zetknął się m.in. z chińskim lekarzem akupunkturzystą Chen Huade. 
Właśnie ta okoliczność stała się inspiracją do napisania prezentowanej 
książki.

3  Zob. recenzję omawianej książki: W. Kluj, [w:] „Annales Missiologici Posna-
nienses”, t. XVII, 2010, s. 207-208.
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Autor doprowadził w niej do spotkania dwóch wielkich osób 

reprezentujących odmienne systemy religijne. Lao Tsy był, żyjącym 
w VI wieku przed narodzeniem Chrystusa, chińskim filozofem i twór-
cą taoizmu. Podstawą jego myśli jest tao, czasami nazywane też dao 
i definiowane jako uniwersalna zasada kierująca wszechświatem. Sys-
temy filozoficzno-religijne: konfucjanizm i taoizm postrzegają owe tao 
jako właściwą drogę życia oraz drogę cnoty. W swoim nauczaniu Lao 
Tsy zalecał poza tym zachowanie umiaru i ostrożność. Człowiek wi-
nien żyć ostrożnie, być łagodnym, pokornym, aby nie popadać w skraj-
ności, przejawiane pragnieniem zbyt wielu rzeczy na raz bądź natych-
miast – wówczas bowiem działanie ludzkie przynosi więcej szkód niż 
pożytku. Chiński myśliciel przestrzegał także przed dążeniem do reali-
zowania i spełniania zbyt wielu pragnień, ponieważ próby osiągnięcia 
wszystkiego najczęściej przynoszą rozczarowanie oraz cierpienie.

Natomiast Teresa z Lisieux (1873-1897) to kanonizowana 
i ogłoszona doktorem Kościoła karmelitanka. W trzecim roku poby-
tu w klasztorze Teresa odkryła „małą drogę dziecięctwa duchowego”. 
Nade wszystko chciała, by jej życie było aktem doskonałej miłości, 
a cierpienie – drogą oraz możliwością pogłębiania i okazywania owej 
miłości.

Każde z tych dwojga, we właściwym dla siebie czasie, szło za 
głosem ducha lub słowa. Teresa w swojej podróży wsłuchiwała się 
w głos „z góry”, zaś Lao Tsy, zgodnie z filozofią dalekowschodnią, 
szedł „pod górę” (por. s. 10). Na tej płaszczyźnie Wiktor Chmielarczyk 
postanowił spotkać dwoje Wielkich-Małych ludzi. Oboje pragnęli po-
kazać innym prawdziwy sens istnienia, chcieli również dobra dla ludzi 
– każde w sobie właściwy sposób, zgodny z własnym kodeksem etycz-
nym i kulturowym.

Autor dogłębnie analizuje, czyniąc swego rodzaju porówna-
nie, dokonania Teresy oraz Lao Tsy. Wskazuje na analogiczne postawy 
obojga w zbliżonych sytuacjach życiowych (s. 22-27). Na uwagę zasłu-
gują rozdziały zatytułowane Pierwsza rozmowa mistrza Lao Tsy i Świętej 
Teresy z Lisieux (s. 29-33) oraz Ostatnia rozmowa Lao Tsy i Świętej Teresy 
z Lisieux (s. 78-80), gdyż stanowią swoistą synopsę rozważań i poglą-
dów dwóch osób żyjących w różnych czasach, kulturach oraz religiach.

Ponadto, lekarz Chmielarczyk stawia diagnozę, według której 
wszelkie próby ujednolicenia kulturowego lub religijnego są pomy-
słami „z piekła rodem”. Potrzebny jest każdy człowiek, podobnie jak 
każda kultura i religia, ponieważ tylko w ten sposób można dogłęb-
nie poznać własną (s. 80). W podsumowaniu swoich rozważań autor 
stwierdza, że Teresę z Lisieux oraz mistrza Lao Tsy łączy odkrycie 

w ludzkim sercu duchowego dziecięctwa. Albowiem, by zrozumieć 
odpowiednio dużo, należy pojmować rzeczywistość sercem dziecka, 
a nie umysłem mędrca. „Dziecięctwo Lao Tsy było ukrytą tęsknotą za 
Ojcem, którego zapowiedzią było tao. Dziecięctwo małej Teresy było 
powtórnym odkryciem drogi do Ojca, którą 2000 lat temu objawił jego 
Syn Jezus Chrystus” (s. 89).

Niewątpliwie książkę Wiktora Chmielarczyka można uznać za 
interesujące studium porównawcze filozofii wschodniej z zachodnią 
oraz próbę wprowadzania w życie dialogu międzykulturowego z Da-
lekim Wschodem. Publikacja ta polecana jest tym wszystkim, którzy 
interesują się poruszanymi w niej tematami – jako uzupełnienie pro-
blematyki. Może także stanowić początek drogi do pogłębiania wiedzy 
z zakresu filozofii chińskiej oraz duchowości chrześcijańskiej.

Omówione powyżej publikacje są kolejnym dowodem na to, 
jak ważną decyzją było powołanie serii Religie świata – świat religii.

Aldona Maria Piwko
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WIELKI MISTRZ LAO-TSY 
I 

MAŁA TERESA Z LISIEUX

WWiktor Chmielarczyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyykkk
Wiktor Chmielarczyk, lekarz internista, ur. w 1951 r. we Wro-

cławiu. W latach 1970–75 kierownik artystyczny studenckiego 
kabaretu „Piwnica u Nuncjusza”. Po doktoracie pracownik nauko-
wo-dydaktyczny Kliniki Chorób Wewnętrznych i Zawodowych 
we Wrocławiu. W latach 1983–84 pracownik naukowo-badawczy 
Niemieckiego Centrum Badania Raka w Heidelbergu, kierowa-
nego przez Haralda Zur Hausena (Nagroda Nobla  w 2008 r.). Od 
1986 r. pracownik naukowo-badawczy Centrum Onkologii Instytutu 
im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Od 2006 r. kieruje Samo-
dzielną Pracownią Edukacji Onkologicznej, w której rozwija kon-
cepcję onkologii humanistycznej zaproponowaną w 1968 r. przez 

nestora polskiej onkologii – prof. Tadeusza Koszarowskiego. Jest autorem i współautorem 
148 publikacji naukowych i popularnonaukowych. Główne dziedziny zainteresowań to epide-
miologia i profilaktyka nowotworów, teoria edukacji onkologicznej i filozofia raka.

Praca w Warszawskim Hospicjum Onkologicznym oraz działalność społeczna wśród 
kobiet po mastektomii „Amazonek” zaowocowały napisaniem książki „Słowo, które leczy” 
(2001 r.). Spotkanie i wspólna praca z chińskim lekarzem akupunkturzystą Chen Huade w Sto-
łecznym Centrum Akupunktury oraz fascynacja terezjańską mistyką „małej drogi” było inspi-
racją do napisania książki „Wielki Mistrz Lao-tsy i mała Teresa z Lisieux”. Autor jest studen-
tem teologii Papieskiego Wydziału Teologicznego, sekcja „Bobolanum” w Warszawie. 

Kultura chińska intryguje, ale wydaje się być obca dla ludzi Zachodu. Dr Wiktor Chmie-
larczyk przekonuje, że możliwe jest porozumienie. Nie wolno jednak poprzestać na powierz-
chownym wrażeniu – trzeba spojrzeć głębiej. Takie spojrzenie jest możliwe dzięki wielkim 
postaciom Wschodu i Zachodu. Autor tej książki dokonał dobrego wyboru: po stronie chiń-
skiej wybrał wielkiego myśliciela Lao-tsy, a po stronie zachodniej skupił się na „małej” świętej 
o wielkim sercu – Świętej Teresie od Dzieciątka Jezus. Ich duchowość otwiera na drogę Mą-
drości, która nie zna granic i dlatego mogą ją znaleźć wszyscy poszukujący. Niniejsza książka 
daje do myślenia, zachęca do szukania Mądrości – bez uprzedzeń i bez ograniczeń.

prof. Jacek Bolewski SJ 

Świat kultur i religii wyznacza fascynującą „przestrzeń” wartości. Dr Wiktor Chmielar-
czyk zwraca uwagę na tajemnicze przenikanie się, współbrzmienie refleksji dwu „światów” 
(reprezentowanych przez Wielkiego mistrza Lao-tsy i Małą Teresę od Dzieciątka Jezus): 
Dalekiego Wschodu oraz Zachodu, tworzących ostatecznie… jeden świat. Dzisiejsi misty-
cy (np. Jan Paweł II) wierzą w tajemniczą obecność Ducha Świętego w religiach niechrze-
ścijańskich. Autor książki – z zawodu lekarz (znający naturę człowieka), z zamiłowania 
i pasji – myśliciel (zafascynowany duchem i duszą) podjął się trudu poszukiwania tych 
„śladów” w dostojnym, bogatym dziedzictwie kultury i religii Chin. Jedną z metod, do któ-
rej się odwołał w tym poszukiwaniu, jest „rozmowa”. Stanowi ona „koniec końców” znak 
nadziei dla każdego czasu, również tego dzisiejszego. Książka uczy rozmowy, wyzwala 
z lęku, zachęca do refleksji, daje nadzieję. 

prof. Eugeniusz Sakowicz
ISBN 978-83-7270-809-0
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Autor doprowadził w niej do spotkania dwóch wielkich osób 

reprezentujących odmienne systemy religijne. Lao Tsy był, żyjącym 
w VI wieku przed narodzeniem Chrystusa, chińskim filozofem i twór-
cą taoizmu. Podstawą jego myśli jest tao, czasami nazywane też dao 
i definiowane jako uniwersalna zasada kierująca wszechświatem. Sys-
temy filozoficzno-religijne: konfucjanizm i taoizm postrzegają owe tao 
jako właściwą drogę życia oraz drogę cnoty. W swoim nauczaniu Lao 
Tsy zalecał poza tym zachowanie umiaru i ostrożność. Człowiek wi-
nien żyć ostrożnie, być łagodnym, pokornym, aby nie popadać w skraj-
ności, przejawiane pragnieniem zbyt wielu rzeczy na raz bądź natych-
miast – wówczas bowiem działanie ludzkie przynosi więcej szkód niż 
pożytku. Chiński myśliciel przestrzegał także przed dążeniem do reali-
zowania i spełniania zbyt wielu pragnień, ponieważ próby osiągnięcia 
wszystkiego najczęściej przynoszą rozczarowanie oraz cierpienie.

Natomiast Teresa z Lisieux (1873-1897) to kanonizowana 
i ogłoszona doktorem Kościoła karmelitanka. W trzecim roku poby-
tu w klasztorze Teresa odkryła „małą drogę dziecięctwa duchowego”. 
Nade wszystko chciała, by jej życie było aktem doskonałej miłości, 
a cierpienie – drogą oraz możliwością pogłębiania i okazywania owej 
miłości.

Każde z tych dwojga, we właściwym dla siebie czasie, szło za 
głosem ducha lub słowa. Teresa w swojej podróży wsłuchiwała się 
w głos „z góry”, zaś Lao Tsy, zgodnie z filozofią dalekowschodnią, 
szedł „pod górę” (por. s. 10). Na tej płaszczyźnie Wiktor Chmielarczyk 
postanowił spotkać dwoje Wielkich-Małych ludzi. Oboje pragnęli po-
kazać innym prawdziwy sens istnienia, chcieli również dobra dla ludzi 
– każde w sobie właściwy sposób, zgodny z własnym kodeksem etycz-
nym i kulturowym.

Autor dogłębnie analizuje, czyniąc swego rodzaju porówna-
nie, dokonania Teresy oraz Lao Tsy. Wskazuje na analogiczne postawy 
obojga w zbliżonych sytuacjach życiowych (s. 22-27). Na uwagę zasłu-
gują rozdziały zatytułowane Pierwsza rozmowa mistrza Lao Tsy i Świętej 
Teresy z Lisieux (s. 29-33) oraz Ostatnia rozmowa Lao Tsy i Świętej Teresy 
z Lisieux (s. 78-80), gdyż stanowią swoistą synopsę rozważań i poglą-
dów dwóch osób żyjących w różnych czasach, kulturach oraz religiach.

Ponadto, lekarz Chmielarczyk stawia diagnozę, według której 
wszelkie próby ujednolicenia kulturowego lub religijnego są pomy-
słami „z piekła rodem”. Potrzebny jest każdy człowiek, podobnie jak 
każda kultura i religia, ponieważ tylko w ten sposób można dogłęb-
nie poznać własną (s. 80). W podsumowaniu swoich rozważań autor 
stwierdza, że Teresę z Lisieux oraz mistrza Lao Tsy łączy odkrycie 

w ludzkim sercu duchowego dziecięctwa. Albowiem, by zrozumieć 
odpowiednio dużo, należy pojmować rzeczywistość sercem dziecka, 
a nie umysłem mędrca. „Dziecięctwo Lao Tsy było ukrytą tęsknotą za 
Ojcem, którego zapowiedzią było tao. Dziecięctwo małej Teresy było 
powtórnym odkryciem drogi do Ojca, którą 2000 lat temu objawił jego 
Syn Jezus Chrystus” (s. 89).

Niewątpliwie książkę Wiktora Chmielarczyka można uznać za 
interesujące studium porównawcze filozofii wschodniej z zachodnią 
oraz próbę wprowadzania w życie dialogu międzykulturowego z Da-
lekim Wschodem. Publikacja ta polecana jest tym wszystkim, którzy 
interesują się poruszanymi w niej tematami – jako uzupełnienie pro-
blematyki. Może także stanowić początek drogi do pogłębiania wiedzy 
z zakresu filozofii chińskiej oraz duchowości chrześcijańskiej.

Omówione powyżej publikacje są kolejnym dowodem na to, 
jak ważną decyzją było powołanie serii Religie świata – świat religii.

Aldona Maria Piwko

Aldona Maria Piwko RECENZJA

WIELKI MISTRZ LAO-TSY 
I 

MAŁA TERESA Z LISIEUX

WWiktor Chmielarczyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyykkk
Wiktor Chmielarczyk, lekarz internista, ur. w 1951 r. we Wro-

cławiu. W latach 1970–75 kierownik artystyczny studenckiego 
kabaretu „Piwnica u Nuncjusza”. Po doktoracie pracownik nauko-
wo-dydaktyczny Kliniki Chorób Wewnętrznych i Zawodowych 
we Wrocławiu. W latach 1983–84 pracownik naukowo-badawczy 
Niemieckiego Centrum Badania Raka w Heidelbergu, kierowa-
nego przez Haralda Zur Hausena (Nagroda Nobla  w 2008 r.). Od 
1986 r. pracownik naukowo-badawczy Centrum Onkologii Instytutu 
im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Od 2006 r. kieruje Samo-
dzielną Pracownią Edukacji Onkologicznej, w której rozwija kon-
cepcję onkologii humanistycznej zaproponowaną w 1968 r. przez 
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