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zdaniu zawrzeć cenne, „świeze” myśli, idee. Dla przykadu, przy charakterystyce
argumentu misyjnego, ukazujacego,

ze Kośció w przeszości i dziś nigdy nie zrezygnowa z dziaalności misyjnej w Europie i ze dziaalność ta nie pozwala mówić
o dechrystianizacji Starego Kontynentu, ks. Kaucha przypomnia sowa Papieza Polaka, ze nie nalezy biernie czekać na wiosne Kościoa, gdyz ona przychodzi wtedy,
gdy gosi sie wiare chrześcijańska i zyje zgodnie z nia.

Caość rozprawy jest logiczna, wewnetrznie powiazana,

a zatem spójna i wyczerpuje podjete w niej zagadnienie. Autor poza trafnie określonymi wyzwaniami i poprawna diagnoza zaprezentowa az 15 argumentów cześciowo wasnych, oryginalnych. Moze niektóre maja charakter dyskusyjny, np. z projektu Kościoa co do integracji europejskiej, ale nie to jest istotne. Jest to bowiem projekt caościowy, dajacy

wizje uzasadniania wiarygodności Kościoa, co ma znaczenie naukotwórcze.
Pewne zastrzezenia moze budzić schematyczny plan rozprawy. Jednak stosowanie
do wszystkich wyzwań wspóczesności jednolitych kryteriów badawczych, i to z zelazna konsekwencja,
 ma wieksze walory od stylistyki literackiej. Przy lekturze rozprawy nasunea mi sie drobna uwaga, a mianowicie czy nie lepiej byoby kazdy
rozdzia rozpoczynać od diagnozy, by z niej wyprowadzać wyzwania, ale obrany
przez autora tok rozwazań jest tez uzasadniony.
Ostatnia, powazniejsza juz uwaga dotyczy tytuu rozprawy: jest w nim wyrazenie
„w świetle nauczania Jana Pawa II”, a wyszo raczej „wedug”.
W sumie monografie ks. Kauchy oceniam, ze wskazanych wzgledów, bardzo
wysoko: jest źródowa, erudycyjna i świadczy o dojrzaości naukowej oraz twórczej
inwencji jej autora. Jest godna polecenia teologom, metodologom, a takze politykom.
Ks. Marian Rusecki
Instytut Teologii Fundamentalnej KUL

Ks. Sawomir Z i e l i ń s k i. Podmiotowy charakter apologetyki francuskiej przeomu XIX i XX stulecia. Czestochowa 2008 ss. 557.
Tytu rozprawy wskazuje na podstawowe zagadnienia w niej omówione, które sa
wazne i aktualne. W drugiej poowie XIX i na poczatku

XX wieku we Francji apologetyka i apologia chrześcijaństwa bya bardzo zywotna i rozwijaa sie pluralistycznie.
Miaa charakter podmiotowy, zwracajac
 uwage na psychologiczne i spoeczne uwarunkowania wiary czy zapotrzebowania ludzkiej natury, moralne konsekwencje wiary,
jej wpyw na zycie religijno-spoeczne, ksztatowanie i rozwój osoby ludzkiej oraz
sens ludzkiego zycia. Apologetyka ta rozwijaa sie w klimacie skrajnego racjonalizmu, naturalizmu, deizmu, a nawet ateizmu. Wymienione wcześniej trendy myślowe
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kwestionoway rzeczywistość nadprzyrodzona chrześcijaństwa oraz odrzucay tzw.
argumenty obiektywne, które miay sprostać krytyce naukowej. Wobec nieskuteczności apologetyki „obiektywnej” wielu autorów tego czasu proponuje apologetyke
podmiotowa,
 która ma wiele odmian. Wywara ona duzy wpyw na dalsze dyskusje
nad teoria apologetyki. Rózne jej odmiany odzywaja wspócześnie, choć w zmodyfikowanej formie. W Polsce francuska apologetyka tego okresu jest mao znana,
a szkoda, bo jest inspirujaca.

Podjety przez autora temat jest nowatorski, choć trudny ze wzgledu na wielość
omawianych autorów, wielka ilość literatury źródowej, niezwykle zróznicowana myśl
poszczególnych autorów i konieczność dobrej znajomości historii myśli apologetycznej. Ks. S. Zieliński wywiaza
 sie z tego wszystkiego i wypracowa oryginalna synteze niezwykle wazna w studium tej dyscypliny teologicznej. Caość rozwazań autor
uja
 w pieć rozdziaów.
Rozdzia pierwszy (Nowozytna antropologia – impulsem dla rozwoju apologetyki
typu podmiotowego, s. 21-112) ma charakter wprowadzajacy.

Autor analizuje w nim
gruntownie narodziny antropologii we Francji od poczatku

czasów nowozytnych.
Rozpoczyna od prekursorów, m.in. M. de Montaigne’a, R. Descartesa, B. Pascala,
N. de Malebranche’a. Dalej omawia pojmowanie czowieka w czasach oświecenia
i jego najwazniejszych przedstawicieli. Szczególnie wyróznia antropologiczne wnioski
I. Kanta, do którego beda sie odwoywać zwolennicy metod typu podmiotowego.
Paragraf ten kończa uwagi dotyczace
 romantyzmu jako reakcji na skrajny racjonalizm. Nastepnie ks. Zieliński ukazuje obraz czowieka w deizmie, pozytywizmie,
immanentyzmie i nowozytnym ateizmie. Zwraca uwage na specyfike omawianego
okresu, która wyrazia sie w kryzysie modernistycznym. Na zakończenie autor przeprowadza ich krytyke pod katem

integralnej koncepcji czowieka jako podmiotu
istnienia.
Drugi rozdzia (s. 113-183) wprowadza pierwsze ujecia apologetyki podmiotowej,
które autor prezentuje na tle jej koncepcji przedmiotowych. Przedstawia proces formowania sie apologetyki jako samodzielnej nauki. Ukazuje naukowy charakter tego
wymiaru apologetyki, jej ujecie przez I Sobór Watykański oraz wynikajace
 dla niej
z dokumentów soborowych konsekwencje. Ukonstytuowana w system naukowy apologetyka zawieraa wiele braków, co przyczynio sie do jej zdecydowanej krytyki i powaznego kryzysu. Po wykazaniu niewystarczalności apologetyki przedmiotowej
ks. Zieliński prezentuje prekursorskie próby metod typu podmiotowego. Przedstawia
najpierw apologetyke estetyki chrześcijańskiej, pochodzac
 a od R. de Chateaubrianda,
który inicjuje w XIX w. nowy styl uprawiania apologetyki. Do prekursorskich szkiców
zalicza takze apologetyke oparta na penej harmonii chrześcijaństwa ze spoecznościa
i czowiekiem (J. de Maistre), apologetyke spoeczno-tradycjonalistyczna (L. de Bonald), oraz apologetyke odwoujac
 a sie do wiezi spoecznych (F. R. de Lamennais).
Róznorodność apologetyk podmiotowych zostaa zaprezentowana w dwóch nastepnych rozdziaach (trzecim i czwartym). Rozdzia trzeci ukazuje apologetyke odwoujac
 a sie do pryncypiów psychologicznych, moralnych i biologicznych (s. 186-255).
Wybrzmiewaja w nim nastepujace
 rodzaje apologetyki o charakterze antropologicznym: apologetyka introspekcyjna (E. Bougaud); apologetyka autorytetu o charakterze
moralnym (F. Brunetière); apologetyka psychologiczno-moralna (L. Ollé-Laprune);
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apologetyka psychologiczno-biontyczna (G. Fonsegrive) i apologetyka odwoujaca
 sie
do dogmatyzmu moralnego i duchowego (L. Laberthonnière). Autor zauwaza, ze
przedstawione propozycje nie sa kompletnymi apologetykami, lecz raczej postulatami
o charakterze podmiotowym, wskazujacymi

na konieczność odnowy w dziedzinie
apologetyki.
Kolejny, czwarty rozdzia w caości zosta poświecony apologetyce zbudowanej
na metodzie immanentnej przez M. Blondela (s. 257-358). Niewatpliwie

jest to postać najbardziej znana w tym okresie, ale tez i kontrowersyjna. Przez szereg lat
podejrzewano go o propagowanie rozwiazań

modernistycznych. Mia wielu przeciwników i krytyków, zwaszcza wśród przedstawicieli apologetyki przedmiotowej. Zarzucano mu, ze pozbawi chrześcijaństwo argumentów rozumowych i popad w czysty
immanentyzm, a nawet idealizm typu heglowskiego. Krytyka naukowa, jak w wielu
miejscach podkreśla autor, nie zrozumiaa zaozeń i filozofii podmiotu oraz subtelnych rozwiazań

filozofa z Aix, jak nazywano popularnie Blondela. Na poczatku

tego
rozdziau autor dokona uściśleń bibliograficznych. Filozof ten zostawi ogromny
dorobek, który świadczy o przesunieciu akcentów, dojrzewaniu jego myśli, a takze
widocznej ewolucji jego rozwazań. Zaozenia pozostay te same, zmieniy sie tylko
metody. Autor zaznaczy, ze w publikacji opar sie gównie na pierwszym okresie
twórczości Blondela (1893-1915), zwanym etapem pierwszej filozofii lub okresem
apologetycznym. W tym okresie zostay ukazane podstawowe linie tego, co mozna
nazwać blondelizmem. Na podstawie pierwszego okresu twórczości autor monografii
pokaza trzy etapy blondelowskiej argumentacji typu podmiotowego na podstawie
metody immanentnej. Etapy te nalezy wyróznić z wielka troska,
 aby nie zatrzeć
róznic czy granic miedzy nimi, gdyz moze to prowadzić do utraty przejrzystości ze
strony filozofii, a ze strony chrześcijaństwa do uderzenia w jego transcendencje. Te
wspomniane etapy dotycza genezy idei nadprzyrodzoności. Pierwszy etap ukazuje
niewystarczalność porzadku

naturalnego do przezwyciez enia napiecia wystepujacego

w ludzkim dziaaniu (dialektyka volonté voulue i volonté volante). Drugi etap przedstawia konieczność otwarcia sie czowieka na dziaanie Boga, który jest jedyna szansa dla penego rozwoju czowieka (l’unique nécessaire). Ostatni, trzeci etap przedstawia konieczność przyjecia porzadku

zdefiniowanego przez chrześcijaństwo. Caa
argumentacja Blondela zasadza sie na koncepcji „nadprzyrodzoności”, czyli na tym,
co powoduje, iz objawienie jest prawdziwe, a nie jest wymysem czy wytworem
czowieka. Nadprzyrodzoność nie jest rzeczywistościa narzucona z zewnatrz

na
zamknieta w sobie „przyrodzoność”. Objawienie nie polega na narzucaniu czegokolwiek ludzkiemu duchowi, ani tez na oznajmianiu jakichś prawd przed czowiekiem
ukrytych. Polega na umozliwieniu rzeczywistego spenienia sie najgebszych aspiracji
czowieka. Skoro tak, to nie da sie do końca zrozumieć czowieka bez chrześcijaństwa, ale takze nie da sie zrozumieć waściwego przesania chrześcijaństwa bez
uwzglednienia istoty czowieka. Po ukazaniu gównych linii blondelowskiej argumentacji autor recenzowanego opracowania zarysowuje elementy chrystologii filozoficznej obecnej w myśli filozofa z Aix (koncepcja mediatora i „panchrystyzm”). Ostatnie
refleksje tego rozdziau ukazuja miejsce i role metody immanentnej w apologetyce
integralnej.
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W ostatnim rozdziale (s. 359-492) ks. S. Zieliński omawia wpyw apologetyki
podmiotowej na dalszy rozwój apologetyki i teologii fundamentalnej. Jest on twórczy
i wielokierunkowy, w pewnym sensie trwa do dziś. Autor zasadnie ukazuje, ze wiele
ustaleń apologetyki podmiotowej znalazo sie we wspóczesnej teologii fundamentalnej, zwaszcza rozumianej personalistycznie. Wpyw ten widać w personalistycznym
i historiozbawczym rozumieniu objawienia oraz w jego chrystocentryzmie. W tym
duchu patrzy sie dziś takze na pojecie wiarygodności i znaków wiarygodności. Autor
wyraźnie wskazuje, ze pod wpywem metod typu podmiotowego (zwaszcza odwoujac
 sie do Ollé-Laprune’a, Laberthonnière’a i przede wszystkim Blondela) teologia
fundamentalna zaczea sie doszukiwać w chrześcijaństwie sensu dla ludzkiego zycia.
Obecna u przedstawicieli metod typu podmiotowego propozycja poszukiwania sensu
przyczynia sie w pewnym stopniu do rozwoju teologii fundamentalnej rozumianej
jako hermeneutyka. Podmiotowe ujecie apologetyki uwzglednio takze prospoeczne
ukierunkowanie wspóczesnej teologii fundamentalnej.
Omawiana ksiaz
 ka jest godna polecenia specjalistom, zwaszcza teologom fundamentalnym, a takze metodologom i – ogólnie – teologom, i to zarówno duchownym,
jak i świeckim. Moze waśnie świeccy czonkowie Kościoa powinni zwrócić na nia
baczna uwage, poniewaz prezentuje okres, w którym przede wszystkim świeccy
chrześcijanie parali sie uzasadnianiem wiarygodności wyznawanej religii w kontekście jej krytyki i odrzucenia, dochodzac
 do nowatorskich rozwiazań.

Ks. Marian Rusecki
Instytut Teologii Fundamentalnej KUL

Bóg i Auschwitz. O Edycie Stein, wizycie Papieza Benedykta XVI i Bogu
w mrokach dziejów. Red. M. Deselaers, L. ysień, J. Nowak. Kraków: Wydawnictwo UNUM Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświecimiu 2007 ss. 262
+ 7 stron fotografii.
Bóg i Auschwitz jest tytuem ksiaz
 ki zredagowanej przez trzech kapanów: Leszka
ysienia – doktora filozofii i przez kilka lat wikariusza Parafii NMP Królowej Polski
w Brzezince w diecezji bielsko-zywieckiej, Jana Nowaka – dyrektora Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświecimiu, oraz Manfreda Deselaersa – Niemca z diecezji
Aachen, doktora teologii obchodzacego

w tym roku 25. rocznice świeceń i 18. rocznice pobytu u progu Auschwitz, gdzie pracuje w Centrum Dialogu i Modlitwy.
Ksiaz
 ka ma podtytu: O Edycie Stein, wizycie Papieza Benedykta XVI i Bogu w mrokach dziejów. Publikacja ta nalezy do niewielkiej grupy dzie w jezyku polskim
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