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łości Coste’a m a w ym iar wieczności i ożywiona jest w spaniałym i pers
pektyw am i chrześcijańskiej nadziei.

A utor ksążki L ’am our qui change le m onde nie daje  w  niej ostatecz
nej i ścisłej definicji miłości. W jej poszukiw aniu jednak wyszedł 
z samego źródła tzn. od refleksji nad stworzeniem , w ydobył pod
staw y biblijne miłości, tak  bardzo dziś realne do urzeczywistnienia. 
Co więcej, uderza u au tora głęboka znajomość Tradycji, szczególnie 
okresu patrystycznego a przedłużona w  dalszej części rozważań osią
gnięciam i teologów i współczesnej nauki Kościoła. Znajduje to swój 
w yraz w  bogatych przypisach, um ieszczanych na końcu każdego roz
działu. U derza także przejrzystość tekstu  i treści. Można mieć ty l
ko żal do w ydaw ców  książki, że od strony  technicznej tekst jest b a r
dzo skupiony. Spotyka się strony, k tó re  m ają  55 w ierszy na stronie. 
Ten b rak  u tru d n ia  w  jakim ś stopniu nanoszenie swoich uw ag i spo
strzeżeń w  trakc ie  lektury.

Poszczególne rozdziały poprzedzone są k ró tk im  w stępem  z zapowie
dzią rozw inięcia i pogłębienia problem u w  kolejno następujących po 
sobie paragrafach. A utor dokonuje szeregu porównań, ukazuje braki 
oraz w ydobyw a to, co w artościow e z dorobku teologów praw osłałw nych 
i protestanckich, a także przedstaw icieli różnych filozofii — w szyst
ko po to, by ukazać co jest najisto tn iejsze w  teologii miłości.

Przez cały czas pam ięta o w ym iarach egzystencji ludzkiej, społe
cznej i historycznej, gdzie miłość jest w  życiu ludzkim  czymś fu n d a
m entalnym . Tytuł książki „Miłość, k tó ra  zm ienia św iat” jak motto, jak 
m yśl przew odnia pow raca i p rzew ija się w  całej pracy.

A utor w yraża życzenie, by z jego książką zapoznali się także nie- 
-chrześcijanie. To pragn ien ie jest powodowane częstym ich tw ie r
dzeniem, że miłość chrześcijańska w prow adza ograniczenia w codzien
nym  życiu. Nie dostrzegają zatem  jej twórczego charak teru , k tóry  n a 
leży przecież do jej istoty.

Cechą charak terystyczną książki R. Coste’a jest jej optym izm  sięga
jący eschatologii, k tó ra  zawsze poisiada coś z dynamizmu.

Trzeba podkreślić, że całe dzieło jest g runtow nie przem yślane przez 
autora. S tanow i swego rodzaju  świadectwo, iż można na co dzień żyć 
miłością Boga i bliźniego.

W św ietle rozw ażań nad treścią ,,L ’am our qui change le m onde” 
trudno  nie zaakceptować spostrzeżenia b iskupa G. M atagrin z G reno
ble: „Od daw na czekało się na prezentację syntezy podstawowego w y
m agania życia chrześcijańskiego według podwójnego a zarazem  nie- 
rozdzielnego przykazania miłości Boga i bliźniego” (s. li).

Książka R. Coste’a jest także zachętą do prak tykow ania miłości w  
życiu Kościoła.

A ndrzej Swiątczak

F efce Adallbefrito B e d o a  r sikii OP. Dalla scontentezza alla 
speranza cristiana. Ediiaioni di „Agape”, Roima 1980 в. 48.

Głębokie osadzenie rzeczywistości chrześcijaństw a w jego w ym ia
rze prak tycznej realizacji życiowej w ym aga rozw ażania także p roble
mów dotyczących dnia powszedniego. Po prostu  idzie o zwrócenie uw a
gi na prozaiczne elem enty relig ijnej sfery życia ludzkiego. Chrzęści-



3 118 A N D R Z E J  P . D Z IU B A [ 1 0 ]

jaństw o m usi bowiem dcisitnzegać realia życia człowieka także na p ła
szczyźnie jego przem yśleń, ocen i odniesień w artościujących, w ypły
w ających z własnego ja. Człowiek, zwłaszcza współczesny m iota się 
w  m orzu informacji), w iedzy i pomocy innych, które pow inny ułatw ić 
m u życie·. A tymczasem , jakże często jest odwrotnie. -Zagubienie, de
speracja, zwątpienia, b rak  nadziei ludzkiej a naw et i chrześcijańskiej. 
I tu  rodzą się poszukiw ania, poszukiw ania na w łasną rękę, bez słyn
nych przewodników, przywódców, lecz w  skrom ności i małości ludz
kiej.

Na przeciw  tak im  zapotrzebowaniom  wychodzi w ydaw ana przez do
m inikanów  przy  U niw ersytecie św. Tomasza w  Rzymie (Angelicum) 
„Collana di ,,A gape”. Form azione aris tiana”. W ram ach tej serii w y
daw anej pod redakcją  P. M. De Luca ukazał się już 35 zeszyt. Tym 
razem  jest to praca polskiego dom inikanina, F. W. Bednarskiego,, p ro 
fesora teologii m oralnej i pedagogiki w  wyżej w spom nianym  u n i
w ersytecie; au tora w ielu książek i artykułów  oraz tłum acza kilku 
tomów Sum y św. Tom asza z A kw inu na język polski, w ydaw anej w 
Londynie.

Prezentow ana książka posiada w ym ow ny tytuł: Dalia scontentezza  
alla speranza cristiana, k tó ry  już stanow i zachętę do sięgnięcia po 
nią. Całość rozw ażań została podzielona na cztery rozdziały. Na końcu 
każdego rozdziału autor zamieszcza noty  w  form ie przypisów.

W pierw szym  rozdziale F. W. B ednarski tak  ty tu łu je  rozw ażane za
gadnienie: Od niezadowolenia do w spaniałom yślności. Realność życia 
ludzkiego w e w szystkich jego sferach pozwala dostrzec istnienie n ie
zadowolenia pojęteg-o ta k  generalnie jak i indyw idualnie. Jest ono 
czynnikiem  znacznie w pływ ającym  na życie człowieka, i to w  sensie 
destruktyw nym . Co więcej ma ono także negatyw ny w pływ  na życie 
w spólnoty jako takiej, zwłaszcza rodzinnej oraz poszczególnych jej 
członków. Istn ie je  jednak, jak stw ierdza autor możliwość przejścia do 
wspaniałom yślności, dość często opierająca -się ma bazie religijnej. R ea
lizm te j reakcji ludzkiej jest ogromnie istotny w  całości procesów 
egzystencjalnych. W tym  kontekście istnieje dopiero możliwość dąże
nia do pełni życia w  sensie ludzkim . W spaniałomyślność, w  rozum ie
niu profesora z Angelicum, sum uje w  sobie wiele innych cech pozy
tyw nych, niezbędnych do pełni życia ludzkiego. D ynam ika przejścia 
od niezadowolenia do w spaniałom yślności jest jedną z płaszczyzn w alki 
ze w spółczesnym i negatyw nym i tendencjam i kulturow ym i, społecznymi, 
gospodarczymi, politycznym i czy wreszcie religijnym i.

Od m ałoduszności do w iary  chrześcijańskiej, to problem atyka n a 
stępnego rozdziału. N iew ątpliw ie człowiek jako istota rozum na pyta 
o genetyczne i celowe rozum ienie w ielu zjaw isk związanych z jego 
życiem i istnieniem  św iata. N iektóre odpowiedzi, zbyt „proste” w  swej 
em iprycznej jasności i staw iające wszystko tylko w  płaszczyźnie ludz
kiej i ziem skiej n ie  zadaw alają. Człowiek dostrzega, iż to nie cała 
praw da głębi jego istoty, że to nie pełnia jego obrazu. Zatem  staje 
on wobec O bjaw ienia danego i zadanego na etapie ziemskiego pie l
grzym owania. Zwłaszcza dynam izm  zadanego Objaw ienia pozwala na 
pełniejsze odkryw anie własnego bogactwa jako człowieka,, szczytu stw o
rzenia, obraz Boga. Tu jaw i się także rzeczywistość w iary, k tó ra  stano
w i istotny czynnik insp iracyjny aktywności ludzkiej. Dzieło odpowie
dzi w iary  nacechow anej nadzieją i posłuszeństwem  w  realizacji po
w ołania, to kolejna płaszczyzna poznania siebie, k tóra bliżej została 
podjęta w następnym  rozdziale.
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Zagadnienia zaprezentow ane w rozdziale trzecim  zatytułow ane są: 
Od w iary  do nadziei. W iara, zdaniem  au tora , jest fundam entem  nadziei 
i wszelkich rzeczy oczekiwanych,, choć w  niej także już teraz istnieje 
pew na partycypacja w  chwale wiecznej. O. Bednarski, zw raca także 
uwagę na bardzo w ielorakie form y sekularyzacji, k tó ra  jest tak  typo
wym znam ieniem  naszych czasów. M.in. na tej bazie w ielu teologów 
w spółczesnych tak  katolickich jak i p ro testanckich  widzi zasadniczą 
rolę Boga jako siły przyszłościowej; a więc położenie większego ak
centu  na nadzieję. Jest to pew nym  naw iązaniem  do m odnej do nie
daw na teologii nadziei. Bardzo istotne jest tu  doświadczenie re lig ij
ne, jak  stw ierdza rzym ski profesor. N ajlepszym  przykładem  w  tym  
względzie są bez w ątp ien ia teksty  b ib lijne ukazujące doskonale teo
logiczne aspekty tego zjaw iska i w łaściw e rozum ienie relacji między 
w iarą  i nadzieją. W sam ej nadziei należy jednak dostrzec dwa przed
m ioty, pierwszy, cel ostateczny oraz drugi, wszelkie zjaw iska, k tóre 
służą w  dojściu do niego. N adzieja jest tu  jednak rozum iana przede 
w szystkim  jako cnota teologiczna, a więc idzie zwłaszcza o jej odnie
sienie do m oralnych aspektów  życia człowieka.

Od nadziei indyw idualnej do nadziei eschatologicznej i społecznej, 
to grupa zagadnień rozw ażana w  ostatnim  rozdziale. Szczególnie w 
nowszej teologii, być może, że pod w pływ em  tendencji m arksistow skich, 
akcentu je się bardziej nadzieję. Z tego też powodu zauważa się po
w rót do zainteresow ań eschatologią, problem atyką um ierania i śm ier
ci, i to w  bardzo w ielu aspektach i z pozycji różnych dyscyplin nau
kowych. Zdaniem  tych teologów w łaśnie w  zwróceniu uwagi na n a 
dzieję należy dostrzec w iększą szansę dotarcia do człowieka współczes
nego, i co w ięcej pełniejsze odczytanie orędzia ewangelicznego. W y
czulenie eschatyczne egzystencji ludzkiej posiada bowiem zawsize b a r
dziej jasne odniesienie do nadziei. Pow inna ona być jednak rozum iana 
w  kontekście łaski oraz pow ołania zadanych przez Boga. Te rzeczy
wistości należy także dostrzec w  Kościele jako wspólnocie powołanej 
do w zajem nej nadziei i eschatycznej roli w  dziele zbawczym, konklu
duje F. W. Bednarski.

W ydaje się, że naw et tak  k ró tk i i schem atyczny przegląd ukazuje 
bogactwo treściow e niniejszej publikacji. A utor p rzedstaw ił wiele 
praw d życia codziennego nie tylko chrześcijanina, lecz każdego czło
wieka. Dość w yraźnie ukazany kontekst współczesnych problem ów  po
zwala także zauważyć genetyczne źródła w ielu indyw idualnych pytań 
czy wątpliwości. L ekturę u ła tw ia przejrzysty, jasny i kom unikatyw ny 
język.

Może czasem niektóre fragm enty, zaw ierające m yśli św. Tomasza 
z Akw inu są zbyt abstrakcyjne, choć stanow ią inspirację czy argum en
tację dla fak tów  w iary  współczesnej. G eneralnie jednak autor po trafił 
ukazać aktualność przem yśleń D oktora Anielskiego oraz jego insp ira
cyjny charak ter dla współczesnych poszukiw ań teologicznych. W ydaje 
się naw et, że w iele zagadnień poruszonych w  jego dziełach jakby 
dziś nabiera bardziej w yraźnej aktualności i możlwości praktycznych 
ap likacji w  doktrynie Kościoła także n a  płaszczyźnie teologii moral
nej.

W całości prezentow anej pracy przydałyby się w stęp i zakończenie. 
Zwłaszcza ten  pierw szy stanow iłby orientacyjne w prow adzenie w  p re
zentow aną problem atykę. D ruk został dokonany dość starannie, choć 
zauważa się pew ne usterk i zwłaszcza na stronach zaw ierających noty.
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N.p. w  powołaniu się na książkę E. Schillebeeckxsa zakradło się kilka 
błędów (por. s. 38). Także w  pow ołaniach się na Pismo św. przydałaby 
się jednolitość określenia poszczególnych ksiąg: skróty  lub bardziej 
pełne nazwy.

P ub likac ja  O. Bednarskiego jest cenną pomocą dla współczesnych 
chrześcijan w  drodze realizacji swego pow ołania w  w arunkach ak tu 
alnej sy tuacji św iata. W ydaje się, że po tę  książkę może sięgnąć także 
w ielu „szukających” oraz młodzież sta jąca często na rozdrożu w spół
czesnych trudności tak  jaskraw ych w ich życiu. Zwrócenie uwagi na 
rolę nadziei chrześcijańskiej pozw ala, jak sugeruje autor, bardziej w ła
ściwie spojrzeć na w łasne życie zdążające ku  eschatycznej pełni. Pew 
ne uwagi czy skró ty  budzące py tan ia czy w ątpliw ości w ynikają z okre
ślonej koncepcji filozoficzno-teologicznej au to ra  oraz syntetycznego 
charak teru  prezentow anej problem atyki. K siążka ta  zaw iera z pew 
nością także w iele osobistych przem yśleń, nie ty le teoretycznych, co 
raczej aplikow anych do praktycznego życia autora. Należy wyrazić 
wdzięczność O. B ednarskiem u za tę  publikację i życzyć jednocześnie 
dalszych osiągnięć tak  naukow ych jak i ukierunkow anych bardziej na 
praktyczną realizację rzeczywistości chrześcijaństw a.

Andrzej F. Dziuba

José Luiis I '1(1 a n e s . La santificación del trabajo. Bibliotheca 
Palabra — 30. Edicionies Palabra. Madrid li980 s. 184.

W języku polskim, i to polskich autorów , ukazała się już spora liczba 
publikacji trak tu jących  o pracy, np. kard . W yszyńskiego, B artnika, 
Skrzeszewskiego czy M ajki. P ublikacje te  stanow ią ubogacenie tak 
teologicznego jak i filozoficznego spojrzenia na ten przejaw , chyba 
najbardzie j podstaw owy, aktyw ności ludzkiej jakim  jest praca. Koniecz
ne jest jednak,, oprócz teoretycznych analiz zwrócenie uwagi na w alor 
p raktyczny pracy  w  drodze realizacji pow ołania zbawczego każdego 
człowieka. Podkreślenie, iż stanow i ona środowisko uświęcenia każde
go, w ykonującego ją z odpowiednim zaangażowaniem  serca i ducha 
pozwala na odzyskanie p racy  w  jej ro li zadanej przez Boga.

Problem atyka pracy, zwłaszcza w  jej praktycznej aplikacji zbaw 
czej stanow i jedno ze szczególnie żywych zagadnień duchowości „Opus 
D ei”. Mówiąc bard'ziej precyzyjnie idzie o uświęcenie pracy w całości 
je j realizacji. Zagadnieniu tem u poświęcił swe studium  Dziekan W y
działu Teologicznego U niw ersytetu  N aw arry  w  Pam pelunie (Hiszpania) 
José Luis Ililanes, zatytułowane, La santificación del trabajo. W arto 
na w stępie odnotować, iż w ydanie to jest przepracow anym  i poszerzo
nym wznowieniem , bardzo popularnej książki, La santificación del tra
bajo. Tema de nuestro tiempo.

Prezentow ane studium  poprzedzone jest prologiem, k tó ry  poświęco
ny został zasygnalizow aniu generalnych uwag odnośnie do samego 
dzieła „Opus Dei” jak  i problem atyki poruszanej w  pracy (s. 7—14). 
W łaściwy korpus treściow y książki podzielony jest na cztery rozdziały. 
P ierw szy rozdział .zatytułowany, -wprowadzenie, opatrzony jest pod ty tu 
łem: praca, tem at odzyskany dla teologii duchowości (s. 15—-27), A utor 
zw raca uw agę na ważność i potrzebę zajm ow ania się pracą od strony 
teologieznej,, co w  konsekwencji jest ogromnie przydatne w duchowości


