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rów now agi w ielu , w ydaw ałoby się przeciw staw nych kierunków. Autor od za 
sad przechodzi zaraz do ich konkretnego zastosowania. Książka posiada duże 
znaczenie zarówno dla osobistego życia religijnego, jak i dla pracy pastoral
nej i 'to niezależnie od w arunków  m iejscow ych danego kraju.
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A. M. GOICHON, Beschauliches L eben  inm it ten  der W elt  (tłum. z francuskie
go), Zürich—E insiedeln—K öln 1977, Benæiger V erlag, s. 144.

Częściej niżby się  na pozór w ydaw ało można spotkać ludzi, którzy chcą 
odnaleźć Boga i prowadzić życie oddane m odlitw ie i kontem placji. Dla nich  
przede w szystkim  została przetłum aczona książka, która w  ciągu 24 lat od 
oryginalnego w ydania n ie  straciła na sw ojej aktualności.

D la lepszego sprecyzow ania pojęć, autor m ów i w pierw  o tym, czym  nie 
jest życie kontem platyw ne. N ie utożsam ia się ono w ięc z w arunkam i u łat
w iającym i je, jak na przykład m nisza klauzura, ani też z pew nym i zew 
nętrznym i objaw am i, jak zaw ieszenie działania zm ysłów . Autor podkreśla też 
mocno, że życie kontem platyw ne n ie jest tym  sam ym  co m iłość nadprzy
rodzona.

Życie kontem platyw ne bow iem  z istoty  sw ojej polega na now ym  spo
sobie poznania rzeczyw istości Bożej, poznania intuityw nego, które dochodzi 
do głosu przez m iłość. Pan Bóg udziela tego daru tym , którzy Go kochają. 
D latego też poznanie kontem platyw ne n ie ma za przedm iot prawd abstrak
cyjnych, ale jest poznaniem  osobow ym , w  którym  kochany udziela się ko
chającem u. Ze strony człow ieka czym ś istotnym  jest tu uznanie sw ojej m a
łości, w edług słów  Chrystusa o objaw ieniu zakrytym  przed mądrym i, 
a udzielonym  prostaczkom  (por. Łk 10, 21—·22).

W reszcie autor pośw ięca w ie le  m iejsca om ów ieniu trudności oraz kon
kretnych sposobów  życia kontem pla ty w nego w  św iecie. Wy chodzi przy tym  
z  założenia, źe jest ono zasadniczo m ożliw e, gdyż stanow i konsekw encję  
chrztu i życia łaski w człow ieku. Stoi m u jednak na przeszkodzie zarówno  
nadm ierna aktyw ność, jak przede w szystkim  postawa, która daje się pochło
nąć przez coś innego niż Bóg, K ontem placja m usi być przygotowana. Jej w a 
runkiem  jest przede w szystkim  pośw ięcenie odpow iednio długiego czasu m o
d litw ie. N astępnie przychodzi um iejętność w iązania każdej chw ili dnia co
dziennego z pam ięcią na Boga. N ieodzow nym i pomocam i kontem placji jest 
czytanie Pism a Św iętego i uczestniczenie w  liturgii.

K siążka przez um iejętne połączenie teorii z praktyką m oże stać się do
brym  przew odnikiem , dla tych którzy szczerze pragną głębszej m odlitw y, 
a jednak m ają trudności w  jej odnalezieniu.
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