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leźć analogie do zwyczajów chrzcielnego wtajemniczenia, ramy eucharystycznego usta
nowienia, godziny modlitw czy rytuał świąt.

Na zakończenie przypomnijmy, że celem, jaki sobie postawił Autor w niniejszej książ
ce, było przeprowadzenie badań za pośrednictwem dokumentów, jakie przetrwały z okre
su judeochrześcijańskiego w starożytnym Kościele, i sprawdzenie, czy dane, które przed
stawiają, mają wystarczająco dużo cech wspólnych, by można było m ówić o teologii 
judeochrześcijańskiej. Zaś lektura tej monografii pozwala wyciągnąć pozytywne wnioski, 
że teologia judeochrześcijańska jest teologią, to znaczy usiłowaniem stworzenia całościo
wej wizji, na podstawie przesłanek, które stanowią Boskie wydarzenia Wcielenia i Zmar
twychwstania Słowa. Zestawienie i opracowanie rozmaitych materiałów źródłowych po
chodzących z czasów judeochrześcijańskich świadczy o istnieniu teologii judeochrześ
cijańskiej, która miała istotny wpływ na życie pierwszych chrześcijan, później jednak po
zostawała coraz bardziej w cieniu, aż w końcu uległa bardziej zhellenizowanym struktu
rom następnych epok.
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Bardzo popularnym zjawiskiem życia społecznego jest niewątpliwie sport. Rywali
zacja sportowa nabrała szczególnych rumieńców w czasach nowożytnych, a zwłaszcza  
współczesnych, kiedy została wznowiona idea igrzysk olimpijskich, a potem mistrzostw  
świata i mistrzostw Europy. D ziś dziedzina ta zyskuje upowszechnienie dzięki mediom, 
zwłaszcza telewizji. Niestety sport -  jak wiele innych dziedzin życia -  został poddany 
dziś dużej ideologizacji i komercjalizacji. W czasach komunistycznych byliśm y świad
kami wprzęgania sportu, a dokładniej sukcesów sportowców do walki ideologicznej, do 
promocji określonych, często niesprawiedliwych systemów społeczno-politycznych. 
Przykładem może służyć olimpiada w Berlinie w 1936 r. czy w M oskwie w r. 1980. Ostat
nio zaś jesteśm y świadkami, jak w wielu regionach świata zanika idea zdrowej rywaliza
cji sportowej, a rozwija się sport wyczynowy i przelicza się jego sukcesy na pieniądze. 
Znane są np. transakcje finansowe związane z pozyskiwaniem słynnych piłkarzy do re
nomowanych klubów piłkarskich. Zjawisko to wymaga analizy socjologicznej i oceny 
moralnej.

Należy też nadmienić, że oprócz wymiaru zawodowego wyczynowego, sport ma także 
wymiar amatorski, prywatny. Niektórzy czynnie uprawiają różne dyscypliny sportu dla 
zdrowia, dla zachowania dobrej kondycji fizycznej.

W spółczesne upowszechnienie sportu, fakt, iż stał się on fenomenem masowym, spra
wił, że zainteresowały się nim różne dyscypliny naukowe takie, jak: psychologia, socjolo
gia, pedagogika, medycyna, ekonomia i inne.

Sport jako czynność człowieka podlega -  jak każda inna ludzka czynność -  kwalifika
cji moralnej. Jak każda dziedzina, tak i ta może się stać przedmiotem refleksji etycznej, 
filozoficznej i teologicznej.
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Dobrze się stało, że otrzymaliśmy od ks. prof. Stanisława Kowalczyka, autora wielu 
książek z zakresu filozofii Boga, człowieka, kultury, religii, pozycję książkową poświę
coną tej właśnie dziedzinie ludzkiej działalności. Autor odnosi się do tego zjawiska z punktu 
widzenia filozofii i teologii.

Praca autora jest podzielona na pięć części. Pierwsza poświęcona jest ontologii sportu. 
Autor porusza tu m.in. takie problemy, jak: nurty filozofii sportu, natura i typy sportu, 
elementy ontologiczne sportu i jego cele, wartości witalne sportu -  zdrowie.

W drugiej części jest ukazany społeczny wymiar sportu. Autor pisze tu o funkcji spo- 
łeczno-integracyjnej i pedagogice sportu. Ukazuje wymiar krajowy i międzynarodowy tej 
aktywności ludzkiej. Wspomina także o zagrożeniach i deformacjach sportu.

Część następna poświęcona jest zagadnieniu etyki sportu. Wskazuje się tu na podstawy 
etyki sportu, na podstawowe wartości i sprawności sportu oraz na specyfikę etyki sportu.

Część czwarta dotyka zagadnienia estetyki sportu. Autor omawia tu następujące zagad
nienia: wartości estetyczne sportu, relacje sportu do sztuki, symbolika i mitologia sportu 
oraz olimpiady a olimpizm.

W części ostatniej zajmuje się autor teologią sportu. Mówi tu o biblijnych tekstach 
tyczących tej dziedziny życia. Omawia kulturę fizyczną w myśli patrystycznej, średnio
wiecznej i we współczesnym nauczaniu Kościoła. Omawia także relację sportu do Deka
logu i do chrześcijaństwa.

Praca ks. Kowalczyka jest dziełem ważnym i bardzo potrzebnym w polskiej literaturze 
filozoficznej i teologicznej. Nikt dotąd tak wieloaspektowo nie odniósł się do tego zjawi
ska, jak właśnie uczynił to autor. Potrafił ukazać zarówno blaski, jak i cienie współczesne
go sportu, wskazując jaką rolę może pełnić w życiu osobistym i społecznym, ale także 
jakie niesie zagrożenia dla życia indywidualnego i społecznego. Autor ukazał sport jako 
nieodzowne remedium dla zachowania równowagi psychosomatycznej i zdrowia. Ukazał 
także rolę sportu w kształtowaniu charakteru. Uwydatnił wymiar pedagogiczny i etyczny 
tej domeny ludzkiego życia.

Praca autora jest osadzona w klimacie filozofii klasycznej. Znajdujemy w niej aspekt 
historyczny badanego zagadnienia, ale także rozwinięty jest dość szeroko jego wymiar 
systematyczny i merytoryczny. Dobrze byłoby, żeby książka trafiła do rąk nie tylko spor
towców czynnych, ale i do miłośników sportu, do tzw. kibiców. Ubogaca ona bowiem  
nasze patrzenie na tę dziś bardzo znaczącą i wpływową dziedzinę indywidualnego i spo
łecznego życia człowieka.
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Kondycja moralna społeczeństwa polskiego, praca zbiorowa pod 
red. Janusza Mariańskiego, Wydawnictwo WAM i PAN, Komi
tet Socjologii, Kraków 2002, ss. 532

Problematyka moralna w radykalnie i szybko zmieniającym się społeczeństwie pol
skim skłania do refleksji na temat kondycji moralnej społeczeństwa polskiego. Ważna i po
trzebna jest diagnoza postaw i zachowań Polaków w odniesieniu do wartości i norm mo
ralnych oraz przemian w tej dziedzinie. Dlatego też w przeprowadzonych przez Komitet


