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Francois BIOT, Théologie du politique. Foi et politique. Eléments de
réflexion, Paris 1972, Editions Universitaires — Editions Témoignage
Chrétien, s. 247.
Temat w iara i polityka jest od kilku lat bardzo aktualny w teologii. Autor
staw ia sobie pytanie, czy Ewangelia i w iara w Jezusa Chrystusa z tym wszys
tkim, co ona przynosi, jest odpowiedzią na polityczne problemy epoki.
Aby móc wyciągnąć wnioski n atury ogólnej, F B i o t zajm uje się najpierw
w I części pracy kilkoma okresami wzajemnych relacji między państwem
a Kościołem w ciągu ostatnich 170 lat. Część druga ukazuje polityczne
koncepcje zaw arte czy też odczytywane w Biblii. Wreszcie część trzecia
poświęcona jest poszukiwaniu zarysów teologii polityki. Pokazuje, jak Ewangielia zdecydowanie stoi po stronie człowieka i jest głęboko zakorzeniona
w doczesności, a przy tym nie prowadzi do jednej tylko politycznej perspek
tywy, czyli jednego systemu politycznego. Nie jest środkiem ułatw iającym za
angażowanie, ale stanowi raczej mediację, pośrednictwo, pozwalające ustaw i
cznie korygować różne zaangażowania polityczne.
W rezultacie konkluduje autor, wiara chrześcijańska nie dając gotowych
recept na problemy polityczne, odgrywa ważną „funkcję utopijną”. Głosząc
nadejście Królestwa Bożego, Królestwa przyszłego, funkcjonuje jako oczekiwa
nie utopii (comme attente de Vutopie, s. 232) i jednocześnie jako ustawiczna
krytyka albo kontestacja wobec samowystarczalności wszelkich teorii
politycznych.
Cały szereg myśli rozwijanych przez autora zasługuje na aprobatę. Podoba
się np. przew ijający się przez całe dzieło motyw, że chrześcijaństwo nie jest
ideologią. Ciekawa i pożyteczna jest z pewnością część druga dzieła, o poję
ciach politycznych zaw artych w Piśm ie św.. Sporo można natom iast wysunąć
zastrzeżeń co do części pierwszej i trzeciej. I tak np. trudno jest zgodzić się
ze sposobem rozumienia Syllabusa. Gdyby autor zapoznał się choćby z tym,
co napisał na ten tem at inny Francuz, J.F. S i x w książce Du Syllabus au
dialogue (ukazało się jej polskie tłumaczenie w ODISS), byłby ostrożniejszy
w swoich wypowiedziach.
F. B i o t tendencyjnie przedstaw ia sprawy we współczesnym Kościele polskim
(rozdział Le diable et le bon Dieu). Jego sąd o polskiej liturgii, że w końcu
1971 roku Msza św. odprawia się w Polsce po łacinie, nie odpowiada prawdzie.
Autor jakby z ironią zauważa, że posoborowa odnowa w Polsce jest kontrolo
wana przez hierarchię. Dziwnie brzmią słowa autora, kiedy z uznaniem mów:
o sytuacji wewnętrznej Kościoła katolickiego na Węgrzech i tamtejszych
stosunkach państwo-Kościół, a wysuwa same tylko zarzuty pod adresem
Kościoła w Polsce.
Nie można też zgodzić się z tym, co F. B i o t pisze na tem at walki klas
w Kościele katolickim, lub kiedy sądzi, że utrzym ywanie celibatu jest skutkiem
działania struk tu r opresyjnych, czyli władzy kościelnej i jest nadużyciem
tejże władzy.
Ks. Stanisław Głowa SJ, Warszawa
A rturo PAOLI, La radice deWuomo, Brescia 1973, Edizioni Morcelliana s. 211.
Jak można się zorientować z lektury, autor był lub jest misjonarzem w Płd.
Ameryce. Bogaty w tam to doświadczenie, próbuje ustalić, jakie są przyczyny
społecznego ucisku, nadużycia władzy i wzrostu egoizmu w człowieku. W po
szukiwaniu rozwiązań w ybrał z Ewangelii św. Łukasza dziewięć fragmentów,
które umieścił jako motto poszczególnych rozdziałów i na ich tle snuje swoje
rozważania.
Jego apostolska i zarazem społeczna żarliwość zasługują na uwagę. Pragnie,

