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Albert Vanhoye, I carismi nel Nuovo Testamento, (Analecta Biblica 191),
Gregorian & Biblical Press, Roma 2011, ss. 1197.
Temat charyzmatów jeszcze kilkanacie lat temu okryty by³ wielkim milczeniem i nie wzbudza³ zainteresowania teologów ani egzegetów. Nie wydawa³ siê tematem aktualnym ani zajmuj¹cym. Ca³¹ tê sytuacjê trafnie opisa³ jeden z teologów, P. De Sutter: W teologii tradycyjnej termin
charyzmat by³ zaledwie wspominany w podrozdziale dotycz¹cym ³aski, a oznacza³ nadzwyczajny
dar udzielony wyj¹tkowo przez Boga chrzecijaninowi, nie dla jego osobistego dobra, lecz dla dobra
Kocio³a (cyt. za Vanhoye, s. 5). Sytuacja zarysowana powy¿ej zmieni³a siê diametralnie w ostatnim czasie, gdy wspólnota Kocio³a poczê³a na nowo odkrywaæ, ¿e charyzmaty nie s¹ rzeczywistoci¹ minion¹, dowiadczan¹ namacalnie tylko przez pierwszych chrzecijan, lecz ¿ywo obecn¹ równie¿ w naszych czasach. Tematowi charyzmatów w Nowym Testamencie jest powiêcona publikacja
zas³u¿onego biblisty, kardyna³a Alberta Vanhoye, który z w³aciw¹ sobie wnikliwoci¹ podj¹³ siê
opracowania, w którym zawar³ dok³adn¹ analizê tekstów Nowego Testamentu, jak i dyskusjê z innymi egzegetami, którzy zajmowali siê t¹ kwesti¹.
W rozdziale I, który stanowi wstêp do publikacji, autor skupia siê na przedstawieniu znaczenia
terminu greckiego charisma w Nowym Testamencie, przede wszystkim za w epistolarium Paw³owym, w którym s³owo to wystêpuje najczêciej. O wadze poszukiwañ egzegetycznych przekonuje
szerokie u¿ycie terminów charyzmat, charyzmatyczny w dobie posoborowej. Vanhoye zwraca
uwagê, ¿e czêsto s³owa te odnosz¹ siê do dosyæ szerokiego zakresu semantycznego i nie zawsze
precyzyjnie oddaj¹ opisywan¹ rzeczywistoæ. W opinii autora, nie brakowa³o te¿ w przesz³oci
kontrowersyjnych wypowiedzi teologów, które opiera³y siê na domniemanej koncepcji Paw³owej
charyzmatu. Przeto Vanhoye zbija m.in. tezê Ernsta Käsemanna, wed³ug której Pawe³ mia³ sformu³owaæ swoj¹ naukê o charyzmatach jako stoj¹c¹ w opozycji do urzêdu w Kociele.
Na pocz¹tku II rozdzia³u Vanhoye skupia siê na ukazaniu mo¿liwie wszystkich wiadectw
wystêpowania terminu charisma w literaturze pozabiblijnej, w wersji greckiej ST  LXX, a nieco
póniej identyfikuje 17 miejsc, w których termin ten pojawia siê w pismach NT (z tego a¿ 16 razy
w epistolarium Paw³owym). Z przegl¹du tekstów dokonanych przez autora ksi¹¿ki wynika, ¿e w wielu
miejscach charisma nie jest terminem technicznym, szczególnie dok³adnie sprecyzowanym, lecz
wyra¿a jedynie pojêcie ogólne, które odpowiada etymologii tego s³owa wskazuj¹cej na wspania³omylny dar, albo efekt, skutek aktu ¿yczliwoci. Taki w³anie sens ma wed³ug autora rzeczownik
charisma w Rz 5,1516; 6,23; 11,29; 2Kor 1,11. W NT dostrzec mo¿na tylko pewn¹ specyfikê
u¿ycia, mianowicie charisma nie oznacza nigdy daru cz³owieka dla drugiego cz³owieka, lecz zawsze jest darem Bo¿ym. Tylko Bóg jest dawc¹ charyzmatów. Dlatego te¿ w NT  jak zauwa¿a
Vanhoye  mamy do czynienia z wyra¿eniami takimi jak: charyzmat Boga (Rz 6,23; 2Tm 1,6; 1Kor
7,7), charyzmaty Boga (Rz 11,29). W 1Kor 11,28 w. Pawe³ odnosi wszystko do inicjatywy Boga:
I tak ustanowi³ Bóg w Kociele naprzód.... Dokonuj¹c przegl¹du miejsc, w których wystêpuje
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termin charisma, Vanhoye dostrzega równie¿ zwi¹zek istniej¹cy miêdzy charisma i Chrystusem 
1Kor 1,47; Rz 5,15; 6,23; 12,58  oraz zwi¹zek miêdzy charyzmatem a Duchem, który to jest
wyranie wyakcentowany w 1Kor 12,411. Autor zastanawia siê, czy charyzmat poza tym ogólnym
sensem (daru Bo¿ego), ma u w. Paw³a znaczenie równie¿ bardziej technicznie doprecyzowane.
¯eby jednak tê specyfikê okreliæ, dokonuje g³êbszej analizy poszczególnych tekstów.
W III rozdziale ksi¹¿ki autor bardzo szeroko odniós³ siê do tekstu 1Kor 1214, w którym
termin charisma wystêpuje najczêciej. W tej sekcji 1Kor, Vanhoye wyró¿nia zwart¹ strukturê tekstu, odwo³uj¹c siê do wyrafinowanej analizy, u której pocz¹tku stoi zestawienie terminów charismata i pnematikà, które wystêpuj¹ w rozdz. 1214 Pierwszego Listu do Koryntian. Autor, odnosz¹c siê do wyników badañ E. Käsemanna, E.B. Allo oraz M.A. Chevalliera, dochodzi do wniosku,
¿e ¿adna z trzech opinii nie ma wyranego oparcia w tekcie Paw³owym, dlatego nale¿y traktowaæ
je tylko jako hipotezy. Pawe³ bowiem nie mówi nigdzie, ¿e w Jego wywodzie charyzmaty i pneumatikà s¹ równoznaczne, ekwiwalentne czy identyczne. Nie mówi równie¿ o istniej¹cym miêdzy nimi przeciwstawieniu czy kontracie. Po dokonaniu szczegó³owej analizy katalogu charyzmatów,
Vanhoye zauwa¿a, ¿e katalog ten nie jest spekulatywnym traktatem wyczerpuj¹cym temat, a kolejnoæ darów warunkowana jest okolicznociami i pedagogiczn¹ intencj¹ autora. Aposto³ poprzez
takie, a nie inne ich zestawienie mia³ podkreliæ ró¿norodnoæ darów i jednoczenie jednoæ pochodz¹c¹ od powi¹zania ich z Duchem wiêtym. Paw³owa koncepcja charyzmatów  jak wnioskuje
Vanhoye  ró¿ni siê od wspó³czesnej, wed³ug której charyzmat jest pojmowany jako dar sta³y udzielony przez Boga pewnej osobie, specjalne uzdolnienie do czego. Pawe³ natomiast akcentuje ró¿norodnoæ okazjonalnych manifestacji, nie sugeruj¹c przy tym trwa³ego, habitualnego uzdolnienia.
Autor zauwa¿a te¿, ¿e Aposto³ Narodów umieszcza dary w perspektywie instytucjonalnej,
a nawet hierarchicznej. Przez to Pawe³ wskazuje, ¿e dary nie mog¹ byæ wykorzystywane prywatnie
i autonomicznie, bez uwzglêdnienia struktury Cia³a eklezjalnego. W ten sposób przygotowuje ostateczne stwierdzenia w 1Kor 14,2640, w których objawia siê w pe³ni apostolski autorytet Paw³a
w konfrontacji z charyzmatycznym. Vanhoye stwierdza, i¿  pomimo nadu¿yæ w Koryncie  Pawe³
nie prezentuje charyzmatów negatywnie, ale podaje zasady korzystania z nich, a nawet zachêca do
starania siê o nie. Ju¿ w 1Tes 5,1920 Aposto³ zachêca³, by Ducha nie gasiæ i nie lekcewa¿yæ proroctwa. W 1Kor 14,1 wzywa najpierw do postêpowania z mi³oci¹, ale te¿ do starania siê o dary duchowe, a szczególnie o proroctwo. To te¿ powtórzone jest w 14,39, gdzie w. Pawe³ dodatkowo prosi,
by nie przeszkadzaæ w korzystaniu z daru jêzyków. Za istotne zas³u¿ony egzegeta uwa¿a dwa kryteria, które wynikaj¹ z argumentacji Paw³owej przeprowadzonej w 1Kor, a s¹ nimi: u¿ytecznoæ charyzmatów dla wspólnoty Kocio³a oraz ich poddanie autorytetowi apostolskiemu. W ten oto sposób
kard. Vanhoye podkrela dystans, jaki dzieli rzeczywist¹ myl Paw³ow¹ od opinii, jakie suponowali
w przesz³oci niektórzy autorzy (m.in. H. Küng, który twierdzi³, ¿e porz¹dek charyzmatyczny wyklucza system monarchiczny). Aposto³ bowiem przekaza³ wspólnocie korynckiej dosyæ cis³e i precyzyjne regu³y pos³ugiwania siê charyzmatami, wed³ug których prymat mi³oci (1Kor 13) oraz
pos³uga w³adzy s¹ ze sob¹ cile zwi¹zane i wspólnie reguluj¹ chrzecijañskie pos³ugiwanie siê
charyzmatami.
Osobnym tematem (poruszonym w rozdziale IV) s¹ glosolalia w Nowym Testamencie. Vanhoye
rozpoczyna swoje rozwa¿anie w tej kwestii od reasumpcji dotycz¹cej glosolaliów w 1Kor, które
w ujêciu Paw³owym s¹ umieszczone miêdzy darami, jakie objawiaj¹ obecnoæ i dzia³anie Ducha
wiêtego (1Kor 12,111). Aposto³ postrzega ten fenomen na p³aszczynie ducha bez udzia³u
umys³u (1Kor 14,2.1419). Dalej, mo¿na mówiæ o jêzyku w tym sensie, ¿e ma on pewne podobieñstwo do ludzkiej mowy artyku³owanej, lecz nie jest jêzykiem rozpoznawalnym, okrelonym jêzykiem obcym, poniewa¿ nie rozumie go nawet osoba, która siê nim w danej chwili pos³uguje. To
mówienie w jêzykach jest mówieniem do Boga (14,2), tzn. modlitw¹. Za³o¿enia dotycz¹ce glosolalii, bêd¹ce owocem wczeniejszej analizy tekstu 1Kor 1214, s¹ dla Vanhoye punktem wyjcia dla
analizy porównawczej z innymi tekstami NT. Pierwszym jest £ukaszowy opis Dnia Piêædziesi¹tni-
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cy (Dz 2). W opowiadaniu £ukasza Duch daje Aposto³om zdolnoæ mówienia ró¿nymi jêzykami,
a liczni s³uchacze rozpoznaj¹ w nich swoje jêzyki ojczyste. Obce jêzyki w Dz 2,4, to nasze
jêzyki z Dz 2,11. Cel glosolalii z Dz 2, jak stwierdza omawiany autor, jest inny ni¿ u Paw³a: jest to
cel apostolski, bo dar ten ma przygotowaæ s³uchaczy do przyjêcia przepowiadania Piotra i do uwierzenia (w 1Kor 14,23 glosolalia nie prowadzi niewierz¹cych do uwierzenia, ale s³u¿y tylko samemu
przemawiaj¹cemu).
Ponadto £ukasz prezentuje glosolaliê jako przypadek prorokowania, tj. jako natchnion¹ mowê
zrozumia³¹ dla s³uchaczy. Podobnie jest w przypadku wizyty w. Piotra w domu Korneliusza. Jak
stwierdza Vanhoye, interpretacja glosolalii jest tutaj jednoznaczna i nie budzi w¹tpliwoci. Sami
Aposto³owie, postrzegaj¹c ten fenomen u s³uchaczy, potrafi¹ od razu stwierdziæ, ¿e Duch zosta³
dany poganom s³uchaj¹cym ich, jak im na pocz¹tku. Inna jest funkcja tego daru w Cezarei. Nie ma
on ju¿ wprost celu apostolskiego, ale jest znakiem dla Aposto³ów pozwalaj¹cym na wyci¹gniêcie
bardzo wa¿nego wniosku: skoro poganie mówi¹ jêzykami, tzn. otrzymali Ducha, tzn. uwierzyli,
a Bóg przez wiarê oczyci³ ich serca (usprawiedliwi³ ich) i da³ im eschatologiczny dar zbawienia, Ducha wiêtego. Po odniesieniu siê do tekstów Dziejów Apostolskich, Vanhoye dochodzi do
wniosku, ¿e epizody w nich opisane, w odró¿nieniu od tekstów Paw³owych, ukazuj¹ eklezjaln¹
u¿ytecznoæ glosolalii. Przy tym £ukasz nie czyni wyranego rozró¿nienia miêdzy glosolali¹ zrozumia³¹ a niezrozumia³¹ i umieszcza tê zrozumia³¹ na tym samym poziomie co prorokowanie. Ró¿nice pomiêdzy tradycj¹ £ukaszow¹ i Paw³em  wnioskuje prezentowany autor  mo¿na jednak
wyjaniæ ró¿nic¹ sytuacji. Pawe³ porz¹dkuje zamieszanie we wspólnocie, a £ukasz przywo³uje przesz³e fakty pozytywne.
W rozdziale V swojej ksi¹¿ki Vanhoye siêga jeszcze do jednego tekstu Paw³owego, w którym
Aposto³ Narodów wypowiada siê w kwestii charyzmatów, a jest nim Rz 12,68, gdzie w. Pawe³
przedstawia relacjê charyzmatu i diakonii (s³u¿by). Nowym aspektem jest sam kontekst s³u¿by, ale
te¿ relacja charyzmatów i ³aski: s¹ one wed³ug danej ³aski i st¹d ró¿ne. Vanhoye zauwa¿a, i¿ nie
chodzi tu o ³askê w ogóle (uwiêcaj¹c¹), lecz o ³askê oznaczaj¹c¹ osobiste powo³anie (jak w 12,3),
ró¿ne dla ka¿dego, bowiem ³aska dana (czasownik grecki w aorycie) oznacza aspekt daru uczynionego definitywnie i kompletnie. Charyzmaty przeciwnie  jak wnioskuje Vanhoe  s¹ darami
czêciowymi, przez które osoba zostaje wyposa¿ona, aby móc wype³niæ swe powo³anie. Na koniec
autor stwierdza, ¿e w Rz 12 nie mo¿na mówiæ o przeciwstawieniu sobie charyzmatów oraz autorytetu w³adzy.
Rozdzia³y od VI do VIII autor jedynie en passant powiêca kolejno perykopom Ef 4,711,
gdzie  co prawda  w. Pawe³ nie u¿ywa terminu charisma, ale te¿ nie ignoruje aspektu pneumatologicznego ¿ycia wspólnoty Kocio³a w odniesieniu do ró¿nych form pos³ugiwania; 1Kor 7,7 oraz
1Tm 4,14 i 2Tm 1,6, a na koniec 1P 4,1011, w przypadku których zwraca uwagê na aplikacjê
terminu charisma do ró¿nych stanów ¿ycia podjêtych z duchowego powo³ania.
We wnioskach koñcowych Vanhoye stwierdza, i¿ w teologii Nowego Testamentu mo¿na mówiæ o strukturze charyzmatycznoinstytucjonalnej Kocio³a, który nie jest wspólnot¹ czysto charyzmatyczn¹. Wszystkie wziête pod uwagê teksty ukazuj¹ charyzmaty w pozytywnym wietle. Tym
samym mo¿na stwierdziæ, ¿e Koció³ nie jest monstrualn¹ machin¹ administracyjn¹, lecz ¿ywym
organizmem, Cia³em Chrystusa o¿ywianym przez Ducha wiêtego. Przeto, by podj¹æ jak¹ odpowiedzialnoæ w Kociele, nie wystarcza zdolnoæ bycia administratorem, przedsiêbiorc¹, ale wymagane jest szerokie otwarcie na dzia³anie Ducha wiêtego. Hierarchia Kocio³a nie ma monopolu na
dary Ducha wiêtego, lecz winna rozeznawaæ z radoci¹, ¿e wierni otrzymuj¹ dary ³aski, których
ró¿norodnoæ jest wielka i jest wielkim darem dla ¿ycia Kocio³a, nawet jeli nieraz przysparza
problemów (jak np. w Koryncie).
Ksi¹¿ka Alberta Vanhoye jest spójnym i ca³ociowym ujêciem tematu chryzmatów w Nowym
Testamencie. Szczególny akcent zosta³ w niej po³o¿ony na dok³adnej analizie i omówieniu tekstu
1Kor 1214, co nie dziwi, bowiem ten w³anie list w. Paw³a Aposto³a odnosi³ siê do problemów,
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które zrodzi³y siê we wspólnocie korynckiej, a dotyczy³y miêdzy innymi charyzmatów. Autor w swoim opracowaniu podj¹³ dyskusjê z kilkoma znacz¹cymi egzegetami, a jego polemika oraz zbicie
argumentów opiera siê na solidnych przes³ankach skrypturystycznych. Wydaje siê, ¿e nieco pobie¿nie zosta³a potraktowana analiza fragmentu Rz 12 oraz pozosta³ych perykop zaprezentowanych
w rozdzia³ach 48, co sprawia wra¿enie asymetrii ca³ego przed³o¿enia. Niemniej jednak opracowanie Vanhoye pozostanie z pewnoci¹ sta³ym punktem odniesienia dla teologów pragn¹cych zg³êbiæ
temat charyzmatów i pos³ug w Kociele w zgodzie z veritas biblica.
Ks. Dariusz Sztuk SDB
UKSW, Warszawa

Ks. Wies³aw Hudek, O liturgii. Szkice radiowe, Drukarnia Archidiecezjalna
w Katowicach, Katowice 2011, ss. 126.
Liturgia ( ) jest szczytem, do którego zmierza dzia³alnoæ Kocio³a, i jednoczenie jest
ród³em, z którego wyp³ywa ca³a jego moc (KL 10). To stwierdzenie soborowej Konstytucji o Liturgii wiêtej wydaje siê, pomimo ¿e up³ynê³o ju¿ tyle czasu od jej wydania, pozostawaæ dla znacznej grupy duszpasterzy ci¹gle tylko na papierze. Wprowadzenie reformy liturgicznej napotyka na
ró¿nego rodzaju opory, a nawet pewne formy kontestacji wobec ducha odnowy. Jak zauwa¿a
ks. I. Pawlak, ród³o tych sprzeciwów tkwi w sekularyzacji i prywatyzacji ¿ycia religijnego oraz
zmniejszonej obecnoci Kocio³a w spo³eczeñstwie1. Przepracowanie dokumentów Magisterium
Kocio³a i wcielenie ich w codzienne ¿ycie liturgiczne dla wielu odpowiedzialnych za liturgiê jawi
siê jako zbyt trudne, a nawet niewygodne zadanie. Dlatego potrzebna jest w tym wzglêdzie ci¹g³a
interioryzacja soborowej wyk³adni. Mo¿na to czyniæ na wiele sposobów, m.in. w formie cyklicznych wyk³adów, konferencji, czy felietonów radiowych popularyzuj¹cych pog³êbion¹ znajomoæ
ducha wiêtej liturgii. Ten ostatni ze sposobów wybra³ katowicki muzykolog i liturgista, ks. dr Wies³aw Hudek, by na falach eteru docieraæ do jak najszerszego krêgu odbiorców.
Og³oszona przez ks. Hudka w listopadzie 2011 roku na rynku wydawniczym monografia,
O liturgii. Szkice radiowe, jest zbiorem tekstów powsta³ych w wyniku rozmów w latach 20072008
prowadzonych na antenie Radia eM z dziennikark¹ Anet¹ Kubersk¹Bêbas. Omawiana publikacja
przedstawia najbardziej istotne kwestie Konstytucji o Liturgii wiêtej. Autor w kolejnych szkicach
niezwykle umiejêtnie wtajemnicza czytelnika w ca³¹ gamê zagadnieñ liturgicznych, ukazuje  kiedy to konieczne  ich rys historyczny, piêkno, wydwiêk teologiczny i praktyczne odniesienie do
codziennego ¿ycia ka¿dego chrzecijanina. Nastêpuj¹ce po sobie szkice rozpoczynaj¹ siê za ka¿dym razem stosownym akapitem Konstytucji o Liturgii wiêtej, bêd¹cym swoistym cantus firmus
dla podjêtego zagadnienia. W ten sposób czytelnik zapoznaje siê najpierw z nauczaniem soborowym, na podstawie którego budowany jest szeroki komentarz, pomagaj¹cy wychwyciæ istotn¹ myl
reformy liturgicznej.
Treæ ksi¹¿ki przedstawia siê nastêpuj¹co: Szkic I. O powstaniu Konstytucji o wiêtej liturgii; Szkic II. O ró¿nicach w liturgii; Szkic III. O historii liturgii; Szkic IV. O definicji liturgii;
Szkic V. O rodzinach liturgicznych; Szkic VI. O liturgii niebiañskiej; Szkic VII. O liturgii i ewangelizacji; Szkic VIII. O ródle i szczycie; Szkic IX. O uczestnictwie w liturgii; Szkic X. O nabo¿eñstwach; Szkic XI. O formacji liturgicznej celebransa; Szkic XII. O katechezie liturgicznej; Szkic
XIII. O wprowadzeniu do ogrodu liturgii; Szkic XIV. O liturgii w mass mediach; Szkic XV.
O nadu¿yciach w liturgii; Szkic XVI. O ci¹g³oci tradycji liturgicznej; Szkic XVII. O pos³ugach
i funkcjach w liturgii; Szkic XVIII. O szlachetnej prostocie; Szkic XIX. O liturgii i kulturze;
1

I. Pawlak, Muzyka liturgiczna po Soborze Watykañskim II w wietle dokumentów Kocio³a,
wyd. I, Lublin 2000, s. 39.
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Szkic XX. O liturgii Kocio³a na l¹sku i w Polsce; Szkic XXI. O duszpasterstwie liturgicznym;
Szkic XXII. O zmianach w celebracji Eucharystii; Szkic XXIII. O reformie liturgicznej; Szkic XXIV.
O liturgii S³owa; Szkic XXV. O chrzcie i bierzmowaniu; Szkic XXVI. O namaszczeniu chorych
i ma³¿eñstwie; Szkic XXVII. O sakramentaliach; Szkic XXVIII. O liturgii godzin; Szkic XXIX.
O roku liturgicznym; Szkic XXX. O muzyce liturgicznej i sztuce sakralnej.
Monografia dedykowana jest Ksiêdzu Profesorowi dr. hab. Ireneuszowi Pawlakowi z okazji
spotkania Absolwentów Katedry Chora³u Gregoriañskiego (Monodii Liturgicznej) Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw³a II w ¯orach (1214 XI 2011). Cykl
ogó³em trzydziestu szkiców poprzedza S³owo wstêpne metropolity katowickiego, ks. abp. Damiana
Zimonia, który z radoci¹ powita³ trzeci¹ czêæ publikacji ks. W. Hudka2. Hierarcha podkrela, i¿
tak¿e w rodkach spo³ecznego przekazu, takich jak radio, telewizja, czy Internet g³oszenie Ewangelii staje siê antidotum na negacjê Boga (s. 4). Abp Zimoñ wyra¿a tak¿e podziêkowanie Ksiêdzu
Profesorowi Ireneuszowi Pawlakowi (KUL) za wniesiony naukowy wk³ad i liturgiczn¹ twórczoæ
w dzie³o rozkrzewiania odnowy liturgicznej w Polsce.
Jak zaznacza recenzent naukowy tej ksi¹¿ki, ks. prof. dr hab. R. Bernagiewicz (KUL), jej
Autor daje poznaæ, ¿e jest wysokiej klasy liturgist¹ i muzykiem  profesjonalist¹, a co jeszcze
wa¿niejsze, ¿e liturgia jest jego pasj¹ i jego ¿yciem (ok³adka). Godnym uwagi jest to, ¿e ks. W. Hudek przekazuje nie tylko surowe przepisy prawodawstwa liturgicznego, ale na ich kanwie pokazuje
mo¿liwoci adaptacyjne w codziennym ¿yciu parafialnym, zachêca duszpasterzy do wyg³aszania
homilii liturgicznych i katechez, które pomog¹ wprowadziæ wiernych w tajemnicê i znaczenie liturgii. Po wielekroæ podkrela, i¿ liturgia jest form¹ duszpasterstwa (s. 82); uczestnicy ka¿dej celebracji liturgicznej maj¹ mo¿liwoæ wchodzenia w misterium samego Boga (s. 91). Oznacza to, ¿e
liturgia kszta³tuje postawy i zachowania wiernych (por. s. 82). W ksi¹¿ce odnajdujemy równie¿ ca³y
szereg zagadnieñ zwi¹zanych z muzyk¹ liturgiczn¹. Autor, wyliczaj¹c wielowiekowe bogactwo
gatunków muzycznych (chora³ gregoriañski, polifonia palestrinowska, muzyka organowa, muzyka
instrumentalna, pieñ kocielna), pokazuje zarazem mo¿liwoci ich praktycznego zastosowania
w liturgii (por. s. 91). Ks. Hudek, bêd¹c jednoczenie i muzykologiem i liturgist¹, w sposób kompetentny, bez uszczerbku dla której z dyscyplin naukowych, pokazuje, w jaki sposób liturgia i muzyka maj¹ byæ elementami konstytutywnymi wiêtych obrzêdów. Dlatego z tym wiêksz¹ radoci¹
nale¿y powitaæ tê publikacjê i poleciæ j¹ zw³aszcza tym, którzy nadal widz¹ albo raczej chc¹ widzieæ rozdwiêk pomiêdzy liturgi¹ i muzyk¹.
Na zakoñczenie nale¿y podkreliæ tak¿e to, i¿ recenzowana pozycja zosta³a niezwykle pieczo³owicie przygotowana od strony edytorskiej. Ponadto czytelnika ujmuje piêkno jêzyka Autora oraz
jasnoæ przekazu nie zawsze ³atwych zagadnieñ. W ostatecznej ocenie nale¿y stwierdziæ, i¿ jest to
oryginalna i wartociowa monografia liturgicznomuzyczna, któr¹ trzeba medytowaæ, by móc w³aciwie poruszaæ siê po osi roku liturgicznego. Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e spotka siê ona nie tylko
z zainteresowaniem duszpasterzy, liturgistów, muzykologów czy muzyków kocielnych, ale tak¿e
z szerszym krêgiem czytelników zafascynowanych piêknem liturgii celebrowanej zgodnie z ide¹
Soboru Watykañskiego II.
Ks. Piotr Winiewski
UKSW, Warszawa

2

O muzyce. Felietony radiowe (50 kontrapunktów), Lublin 2008; O muzyce. Felietony radiowe 20092010 (l¹skie i papieskie), Katowice 2011.
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Muzyk w s³u¿bie Bo¿ej. Ks. Stanis³aw Ormiñski SDB (19111987), red. K. Niegowski SDB, J. W¹sowicz SDB, Pi³aRumia 2011, ss. 132.
Towarzystwo w. Franciszka Salezego powo³ane w 1859 r. przez ks. Jana Bosko rozwinê³o siê
w zadziwiaj¹cy sposób do tego stopnia, ¿e pod wzglêdem liczebnoci znajduje siê w czo³ówce
zgromadzeñ zakonnych w Kociele. Niespe³na 40 lat póniej, w r. 1898 salezjanie przybyli do Polski, zrazu do Owiêcimia, gdzie zorganizowali szko³ê zawodow¹ dla ch³opców. Za zasadnicze pole
apostolatu obrali przeciwdzia³anie opuszczeniu, samotnoci, bezradnoci najczêciej zwi¹zanej z brakiem perspektyw ¿yciowych, zw³aszcza w odniesieniu do ludzi m³odych.
Praca, zw³aszcza z tzw. trudn¹ m³odzie¿¹, wymaga szczególnych predyspozycji, umiejêtnoci
i przede wszystkim oddania. Istotn¹ czêci¹ prewencyjnego systemu wychowawczego, który sprawdzi³ siê w dzia³alnoci placówek salezjañskich na ca³ym wiecie, s¹ zajêcia zorganizowane w oratoriach, w czasie których m³odzi ludzie mog¹ rozwijaæ swe uzdolnienia i zainteresowania. Niebagateln¹
rolê w edukacji i wychowaniu m³odzie¿y zawsze odgrywa³a i nadal odgrywa muzyka. By³ tego
wiadomy ju¿ Pitagoras i jego zwolennicy zorganizowani w zwi¹zku nazwanym póniej pitagorejskim. Pitagorejczycy zauwa¿yli, i¿ muzyka wywiera niebagatelny wp³yw na charakter cz³owieka.
Ma³o tego, z konsekwencji tego oddzia³ywania (ulepszania b¹d deprawowania duszy) uczynili
wartociuj¹ce kryterium oceny samej muzyki. Te spostrze¿enia leg³y u podstaw teorii etosu, a ona
sama zosta³a w³¹czona do pitagorejskiego systemu filozoficznego.
Dwadziecia piêæ wieków póniej salezjanie tak¿e w³¹czyli muzykê do w³asnego programu
pedagogicznego i dydaktycznego. Mo¿e nie we wszystkich, ale z pewnoci¹ w znacznej liczbie
placówek salezjañskich (zw³aszcza tych, przy których dzia³a³y bursy, internaty) funkcjonowa³y zespo³y muzyczne, g³ównie orkiestry dête. Fascynuje niezwyk³y charyzmat duszpasterstwa salezjañskiego, na którym wyrane znamiê odciska dzia³alnoæ muzyczna i ponadprzeciêtna aktywnoæ
muzyczna wyró¿niaj¹ca to zgromadzenie.
Wystarczy tylko spojrzeæ na polskie dowiadczenia w tym zakresie: Oto jeden z m³odszych
zakonów mo¿e poszczyciæ siê osi¹gniêciami muzycznymi wyrastaj¹cymi daleko ponad przeciêtn¹.
W szeregach w³anie tego zgromadzenia dzia³a³o i nadal dzia³a wielu utalentowanych kompozytorów, muzykówpraktyków, muzykówpedagogów. Nie jest wiêc zaskoczeniem, ¿e to salezjanie utworzyli pierwsz¹ w Polsce szko³ê organistowsk¹ o renomowanym poziomie, a po tzw. prze³omie 1989 r.
wznowili w jeszcze szerszym zakresie dzia³alnoæ na niwie pedagogiki muzycznej. I, nie umniejszaj¹c dorobku zas³u¿onych zakonów, legitymuj¹cych siê daleko d³u¿szym czasokresem obecnoci
w naszym kraju, porównanie ich dorobku muzycznego z salezjañskim wypada zdecydowanie lepiej
na korzyæ tych drugich. Wymieniæ mo¿na choæby tylko kilku najbardziej znanych przedstawicieli:
ks. Antoni Chlondowski, ks. Idzi Mañski (w³aæ. Zdzis³aw Kasprzak), ks. Piotr Brzyski, ks. Micha³
Winiarz, ks. Jan Bednarz, ks. Józef Grzywaczewski, ks. Augustyn Piechura, ks. Stanis³aw Skopiak,
ks. Zbigniew Malinowski. Do tego grona w³¹czyæ nale¿y tak¿e ks. Stanis³awa Ormiñskiego, cenionego pedagoga, muzyka, aran¿era i edytora. Paradoksalnie, choæ ks. St. Ormiñski (w³aæ. Pa³ka) by³
w niewielkim tylko stopniu kompozytorem, to do historii przeszed³ g³ównie jako twórca najbardziej
znanej melodii najczêciej wykonywanego utworu muzycznego na wiecie  Apelu Jasnogórskiego
do s³ów kard. Stefana Wyszyñskiego.
Tej w³anie postaci powiêcona zosta³a monografia pod redakcj¹ salezjanów ks. Krzysztofa
Niegowskiego i ks. Jaros³awa W¹sowicza. Praca zosta³a przygotowana z okazji obchodów 100.
rocznicy urodzin tego utalentowanego i p³odnego muzyka. Poszerza i porz¹dkuje dotychczasow¹
wiedzê w zakresie dzia³alnoci oraz twórczoci ks. St. Ormiñskiego i jej recepcji w muzyce polskiej, przede wszystkim liturgicznej.
Na ca³oæ pozycji sk³ada siê piêæ artyku³ów opatrzonych krótk¹ przedmow¹ Inspektora Salezjañskiej Prowincji w. Wojciecha, ks. Marka Chmielewskiego. W³aciwy korpus stanowi¹ nastêpuj¹ce przed³o¿enia:
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ks. Jaros³aw W¹sowicz, Droga ¿ycia ks. Stanis³awa Ormiñskiego SDB (19111987);
ks. Krzysztof Niegowski SDB, Muzyczne pasje ks. Stanis³awa Ormiñskiego SDB;
ks. Krzysztof Niegowski SDB, ks. Jaros³aw W¹sowicz SDB, Bibliografia ks. Stanis³awa Ormiñskiego SDB (19111987);
Paulina Po³awska, Miêdzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. ks. Stanis³awa Ormiñskiego w Rumi 19892010;
Urszula Klawiter, Ks. Stanis³aw Ormiñski: kap³an  muzyk  patron. In memoriam.

Redaktorzy podzielili materia³ na trzy czêci: Pierwsz¹, zatytu³owan¹ ¯ycie, dzia³alnoæ duszpasterska i artystyczna, stanowi¹ trzy pierwsze opracowania. W sk³ad drugiej (pt. W krêgu pamiêci)
wesz³y pozosta³e, a czêæ trzeci¹ stanowi aneks bêd¹cy bogatym i interesuj¹cym materia³em ilustracyjnym w postaci fotokopii dokumentów (w tym metryki chrztu ks. St. Ormiñskiego), fotogramów
przedstawiaj¹cych artystê w ró¿nych okresach ¿ycia.
Uk³ad ksi¹¿ki wykazuje zatem komplementarnoæ, choæ przy bli¿szym spojrzeniu (nawet
bez wydzielania poszczególnych czêci i pomijaj¹c aneks) widaæ nawet trójp³aszczyznowoæ: osobadzie³orecepcja i wydaje siê, ¿e w jej optyce lepiej prezentowa³by siê taki uk³ad treci, który
przedstawia³by najpierw ¿yciorys ks. St. Ormiñskiego, nastêpnie wykaz twórczoci, dalej artyku³
wspomnieniowy, a na koñcu charakterystyka festiwalu muzycznego jego imienia. Zatem punktem
wyjcia by³aby osoba ksiêdza, nastêpnie jego dokonania i wreszcie miejsce ks. St. Ormiñskiego
w ¿yciu muzycznym Kocio³a w Polsce. Naturalnie, zaproponowany przez ksiê¿y Niegowskiego
i W¹sowicza uk³ad tak¿e daje siê obroniæ, bowiem ka¿dy z artyku³ów jest ca³oci¹ zamkniêt¹, a osoba
ksiêdza Ormiñskiego a¿ nadto wyranym czynnikiem zespalaj¹cym.
Biogram artysty opracowany przez ks. J. W¹sowicza nawietla jego osobê g³ównie przez pryzmat pos³ugi duszpasterskiej. Najobszerniejszy jego fragment dotyczy okresu okupacji, który duchowny spêdzi³ w Warszawie. Dobrze, ¿e autor biogramu tak roz³o¿y³ akcenty, bowiem w³anie od tej
strony ks. St. Ormiñski jest raczej mniej znany.
Opracowanie ks. K. Niegowskiego Muzyczne pasje ks. Stanis³awa Ormiñskiego SDB stanowi
bardzo zwiêz³¹ dokumentacjê dzia³alnoci muzycznej ks. Ormiñskiego. Praca, mimo natury kompilacyjnej, jest interesuj¹ca, wydobywa bowiem na pierwszy plan sylwetkê ksiêdzaartysty i zbiera
w jednym miejscu informacje rozproszone w wielu uprzednich publikacjach. Ukazuje tak¿e wk³ad
samego ks. St. Ormiñskiego (a po czêci innych ksiê¿ymuzyków salezjañskich) w panoramê kultury muzycznej Kocio³a w Polsce, osobliwie za Rumi, w której spêdzi³ trzeci¹ czêæ ze swego
76letniego ¿ycia.
Z treci artyku³u wy³ania siê postaæ charyzmatyczna, ³agodnego charakteru i przede wszystkim tytanicznej pracy owocuj¹cej licznymi sukcesami i to w czasach, gdy rozwój kultury religijnej
napotyka³ w naszym kraju na liczne przeszkody. W warunkach bardzo ograniczonego dostêpu do
rodków poligraficznych, osoba ks. Ormiñskiego jawi siê jako ta, która dzia³alnoci¹ edytorsk¹
uratowa³a od zaginiêcia b¹d zapomnienia wiele wartociowych dzie³ muzycznych. A ¿e kompozycje salezjañskie by³y i wci¹¿ s¹ poszukiwane, wykonywane i chêtnie s³uchane niech wiadczy choæby
pirackie wydanie w formie kasety magnetofonowej materia³u Przecudne oblicze mej Pani z kantatami ks. I. Mañskiego zarejestrowanego na p³ycie d³ugograj¹cej przez Veriton. Kasetê tê recenzent osobicie naby³ w USA w koñcu lat 80. ubieg³ego stulecia.
Bibliografia artysty zebrana przez redaktorów monografii ukazuje szerokie pole jego aktywnoci muzycznej. Szczegó³owy podzia³ uwzglêdnia dwie zasadnicze czêci: podmiotow¹ i przedmiotow¹. W pierwszej wydzielono cztery dzia³y: a) publicystyka (tj. materia³y autorstwa samego
ks. Ormiñskiego) obejmuj¹ca 10 pozycji, w tym dwa listy i jeden zapis rozmowy; b) redakcje zbiorów utworów muzycznych innych kompozytorów  ³¹cznie 18 pozycji; c) autorskie aran¿acje i opracowania pojedynczych utworów muzycznych  29; d) dyskografia wykazuj¹ca trzy p³yty wydane
przez Veriton. Druga czêæ, literatura przedmiotowa obejmuje 34 pozycje, w tym artyku³ zamieszczony w wolnej encyklopedii Wikipedia.
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Zaskakuje nieco informacja na s. 52 o tym, ¿e w Archiwum Inspektorii nie zachowa³y siê
¿adne autografy opracowañ ks. St. Ormiñskiego. Kontrastuje ona bowiem z zachowanymi listami,
zarówno przez niego, jak i do niego pisanymi. Analiza wykazuje, ¿e wszystkie owe opracowania
zosta³y wydane za ¿ycia ich autora. Prawdopodobnie wiêc ks. St. Ormiñski osobicie dorêcza³ wydawnictwu rêkopisy, na podstawie których dokonano edycji. Mo¿e zatem nale¿a³oby poszukiwaæ
ich w archiwum wydawnictwa? O ile o wydawnictwie mo¿na mówiæ, bowiem w tamtym czasie
multiplikacja wielu materia³ów odbywa³a siê metod¹ cha³upnicz¹ z powielaczem jako podstawow¹
maszyn¹ drukarsk¹. Mimo to, kwerenda, bez wzglêdu na wynik, nie powinna sprawiæ trudnoci,
jako ¿e poza Apelem Jasnogórskim wydanym po raz pierwszy w Przemylu w 1959, pozosta³e
opracowania ukaza³y siê w Rumi (przy jednej pozycji nie zaznaczono roku wydania ani miejsca, ale
wnioskuj¹c per analogiam, przyj¹æ nale¿y, ¿e równie¿ tam).
Godny odnotowania jest apel ksiê¿y redaktorów do czytelników o pomoc w uzupe³nianiu
zamieszczonego w publikacji spisu. S³usznie, bowiem w dobie techniki cyfrowej i Internetu ewentualne przypadki uaktualnienia dotychczasowych informacji czy odnalezienia nowych róde³ historycznych mog³yby byæ niemal natychmiast upublicznione. A ju¿ choæby z artyku³u Urszuli Klawiter
mo¿na wywnioskowaæ, ¿e bibliografia jest niepe³na  wszak wspomina ona o zbiorach prywatnych
ks. W³adys³awa Ciszewskiego i szczególnie ks. Józefa Deniziaka, który podaje interesuj¹ce szczegó³y propagacji Apelu Jasnogórskiego w pocz¹tkowym okresie.
Kolejnym artyku³em jest opracowanie Pauliny Po³awskiej Miêdzynarodowy Festiwal Muzyki
Religijnej im. ks. Stanis³awa Ormiñskiego w Rumi 19892010. To historyczne studium jednego z najwa¿niejszych festiwali i konkursów muzyki religijnej nie tylko w Polsce sytuuje siê nieco na uboczu zasadniczego tematu monografii, jednak wi¹¿e siê z postaci¹ ks. Ormiñskiego poprzez miejsce
realizacji. Imiê patrona dodane zosta³o do festiwalu w momencie, gdy ta ze wszech miar godna
uznania inicjatywa zyska³a ju¿ sobie uznanie w polskiej rzeczywistoci muzycznej.
Nie jest to bynajmniej zarzut  przeciwnie, w tej monografii jest naturalne miejsce na charakterystykê idei ³¹cz¹cej siê z osob¹ ksiêdza. Mo¿na nawet zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e sam
ks. St. Ormiñski, gdyby ¿y³, prawdopodobnie zaproponowa³by zorganizowanie takiego festiwalu;
by³ to bowiem dzia³acz niestrudzony, a maj¹c wsparcie ludzi, którzy z takim oddaniem corocznie
pracuj¹ nad przeprowadzeniem kolejnej edycji, z pewnoci¹ doskonale pokierowa³by takim przedsiêwziêciem. Przez powy¿sze s³owa o usytuowaniu festiwalu w pobocznym nurcie nale¿y rozumieæ
tekst nie wprost odnosz¹cy siê do tytu³u ca³oci.
Listê artyku³ów zamyka praca wspomnianej ju¿ Urszuli Klawiter pt. Ks. Stanis³aw Ormiñski:
kap³an  muzyk  patron. In memoriam, która stanowi bardzo osobiste spojrzenie na postaæ artysty.
Opisuje dowiadczenia wyp³ywaj¹ce z osobistych kontaktów z nim oraz historiê inicjatywy nadania
Gimnazjum nr 1 w Rumi patronatu ks. St. Ormiñskiego.
Przy okazji tego opracowania uda³o siê sprostowaæ fa³szyw¹ informacjê na temat autorstwa
muzyki polskiego przek³adu Te Deum. Doæ d³ugo bowiem muzykê tego hymnu przypisywano ks. Antoniemu Chlondowskiemu i tak zaznaczy³a w swych wspomnieniach autorka. Ta teza, budowana
bardziej na przewiadczeniu ni¿ dowodach, by³a od lat podawana w w¹tpliwoæ. Niektórzy badacze
na podstawie analizy muzycznej przypisywali jej autorstwo ks. Idziemu Mañskiemu, jeszcze inni
Franciszkowi Weso³owskiemu i to na podstawie jego w³asnych s³ów. Na dotarcie do prawdy czekaæ
trzeba by³o jednak ca³e dziesiêciolecia. Okaza³o siê, ¿e muzyka polskiego Te Deum jest  jak wykaza³ ks. Janusz Drewniak  niewiadomym (sic!) opracowaniem dokonanym przez Franciszka
Weso³owskiego wed³ug kompozycji Józefa Furmanika opublikowanej drukiem jeszcze w roku 1947!
Ksiê¿a Redaktorzy postawili przed sob¹ jasny cel: upamiêtnienie osoby ks. St. Ormiñskiego
w stulecie jego urodzin. I choæ mo¿na by³o zaprosiæ do napisania tekstów wiêcej osób, to z historycznomuzykologicznego punktu widzenia jest to wa¿kie opracowanie. Dokumentuje bowiem wk³ad
rodziny salezjañskiej w rozwój religijnej kultury muzycznej naszego kraju. Praca z pewnoci¹ zainteresuje nie tylko badaczy kultury muzycznej Polski, ale równie¿ wszystkich, którym postaæ tego
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artysty jest znana i bliska. Za wysi³ek w³o¿ony w powstanie tej publikacji, mimo inklinacji, nazwijmy tak, hagiograficznej, i co za tym idzie, pewnej selektywnoci w biografii ks. St. Ormiñskiego,
nale¿¹ siê autorom s³owa uznania i wdziêcznoci.
Spogl¹daj¹c w przysz³oæ, ju¿ dzi mo¿na postulowaæ opracowanie monografii innych ksiê¿ymuzyków Towarzystwa Salezjañskiego, a w dalszej kolejnoci, kto wie, mo¿e nawet wiêkszej
syntezy na temat muzycznej twórczoci salezjanów. Okazj¹ mog³aby byæ zbli¿aj¹ca siê 120. rocznica
przybycia tego zgromadzenia do Polski, która nie wydaje siê nadto odleg³a.
Czes³aw Grajewski
UKSW Warszawa

Andrzej Ochocki, Ludnoæ wiata. Powinnoæ i kapita³, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego, Warszawa 2010, ss. 203.
Ka¿da osoba jest uformowan¹ cz¹stk¹ kapita³u ludzkiego i autonomicznym podmiotem spo³eczeñstwa. O poziomie ¿ycia obywateli decyduje tworzenie przez pañstwo warunków nie tylko godnej egzystencji cz³owieka, ale tak¿e pomoc w jego rozwoju intelektualnym, kulturalnym i moralnym. Procesy demograficzne i gospodarcze w wiecie sk³aniaj¹ do wype³niania tych powinnoci
spo³ecznych w skrajnie odmiennych sytuacjach krajów biednych i zamo¿nych. Codzienna walka
o przetrwanie dzieci, osób doros³ych i starszego pokolenia to codzienny obraz w krajach biednych,
d¹¿enie do zastêpowalnoci pokoleñ  to problem krajów zamo¿nych. I tu wa¿ny jest zarówno
kapita³, jak i tworzenie warunków, w których rodziny by³yby zdolne do wype³niania swoich funkcji,
a jednostki  do osi¹gania celów ¿yciowych godnych cz³owieka. Dlatego te¿ opracowanie A. Ochockiego nale¿a³oby przyj¹æ z wielk¹ uwag¹ i uszanowaniem.
Recenzowana ksi¹¿ka jest podzielona na trzy czêci, które poprzedza wstêp. Pierwsza czêæ,
zatytu³owana Wspó³czesne teorie demograficzne  perspektywy zastosowañ, prezentuje teorie demograficzne, które s¹ podstaw¹ podjêtych analiz, formu³owanych ocen i wniosków. W XX wieku
opracowano teorie ujmuj¹ce spo³ecznoekonomiczne uwarunkowania ruchu naturalnego ludnoci:
koncepcja pierwszego i drugiego przejcia demograficznego, ekonomiczna teoria ludnoci Alfreda
Sauvya oraz teoria dzietnoci Gary S. Beckera. Aspiruj¹ one do teorii empirycznych w zakresie
zjawisk demograficznych, poniewa¿ zawieraj¹ zbiory powi¹zanych ze sob¹ twierdzeñ o zale¿nociach i prawid³owociach obserwowanych procesów spo³ecznych. Autor, skupiaj¹c uwagê na tych
trzech teoriach, wi¹¿e rezultaty makro i mikrospo³ecznych analiz uwarunkowañ przebiegu rodnoci w populacjach ludzkich oraz okrela ich walory praktyczne. Ustalenia wspó³czesnych teorii
demograficznych maj¹ wielorakie implikacje praktyczne: wskazuj¹ na problem bezwzglêdnego
przeludnienia, ukazuj¹ mo¿liw¹ sytuacjê d³ugotrwa³ej depopulacji, mog¹ ukierunkowaæ politykê
ludnociow¹, a stanowi¹ przes³ankê kszta³towania zasad ekonomii gospodarstwa domowego (s.
44). Ekonomia domowa wymaga przyjêcia za³o¿eñ aksjologicznych: dziecko jest powszechnie uznawane za wartoæ i dobro wspólne spo³eczeñstwa; cz³owiek stary ma prawo do godnej egzystencji;
w ¿yciu spo³ecznym jest respektowana zasada subsydiarnoci. Te przes³anki okrelaj¹ niezbêdne
warunki do racjonalnych decyzji ekonomicznych w skali rodzinnego gospodarstwa domowego:
szeroki zakres autonomii ekonomicznej gospodarstwa domowego; stabilne ród³o i godziwy poziom
dochodów z pracy lub emerytury; niezbêdne spo³eczne transfery finansowe i rzeczowe kierowane
porednio lub bezporednio do rodzin wychowuj¹cych dzieci. Roztropny i sprawiedliwy podzia³
dochodu narodowego w skali pañstwa ma tworzyæ podstawê godnej egzystencji poszczególnych
gospodarstw domowych  rodzinom z dzieæmi, osobom w starszym wieku, osobom samotnym. Co
wiêcej, pañstwo demokratyczne wraz z gospodark¹ rynkow¹ ma tak¿e obowi¹zek odpowiednio
kszta³towaæ system edukacji, p³acy minimalnej, podatków, ubezpieczenia zdrowotnego i emerytalnego, ubezpieczenia na wypadek bezrobocia i pomocy spo³ecznej.
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W czêci drugiej Procesy demograficzne a rozwój spo³eczny opisano procesy ludnociowe
w kontekcie rozwoju spo³ecznego w skali globalnej i ich zró¿nicowanie w wiecie. Czêæ drug¹
stanowi¹ trzy rozdzia³y. Przedmiotem rozdzia³u drugiego jest analiza podstaw rozwoju spo³ecznego
w wiecie, które s¹ okrelane procesami odtwarzania siê pokoleñ i edukacji, umiejêtnociami technologicznymi oraz materialnymi warunkami egzystencji ludnoci. Rozwój spo³eczny dotyczy
wszystkich wymiarów ¿ycia cz³owieka: osoby, rodziny i gospodarstwa domowego, spo³ecznoci
samorz¹dowej i pañstwowej, wspólnoty etnicznej i narodowej, a w skali globalnej  ca³ej ludzkoci (s. 49). Przejawia siê on w ró¿norodnych dzia³aniach, a jego celami s¹: poszanowanie godnoci osoby ludzkiej, powszechnoæ praw wolnociowych i spo³ecznych, zaspokojenie potrzeb egzystencjalnych, duchowych i kulturalnych cz³owieka. Narastaj¹ce ró¿nice warunków ¿ycia i mo¿liwoci rozwojowych miêdzy krajami powodowa³y marginalizacjê cywilizacyjn¹ ogromnych rzesz
ludnoci, co sk³oni³o spo³ecznoæ miêdzynarodow¹ do podjêcia dzia³añ maj¹cych na celu zmianê
tej sytuacji.
W kwestiach demograficznych postulowano upowszechnienie planowania rodziny, w celu
ograniczenia liczby potomstwa i inwestowania w dzieci, zw³aszcza w krajach rozwijaj¹cych siê
gospodarczo (Bukareszt  1974, Meksyk  1984, Kair  1994). Odby³y siê tak¿e konferencje powiêcone: rodowisku naturalnemu cz³owieka (Rio de Janeiro  1992), osiedlom ludzkim (Stambu³
 1996), produkcji ¿ywnoci i wy¿ywieniu (Rzym  1996), równouprawnieniu kobiet (Pekin  1995),
rozwojowi spo³ecznemu (Kopenhaga  1995), kwestii klimatycznej (Kioto  1997), sprawie zrównowa¿onego rozwoju (Johannesburg  2002), problemowi ocieplania siê klimatu Ziemi (Kopenhaga  2009). Konferencje w Kairze i Pekinie sformu³owa³y cele, zasady i instrumenty globalnej
polityki ludnociowej. Nie uda³o siê jednak przyj¹æ kardynalnej zasady etycznej, jak¹ jest ochrona
¿ycia od chwili poczêcia a¿ do naturalnej mierci. Chocia¿ nie zakazano stosowania aborcji, to
stwierdzono, ¿e w ¿adnym wypadku nie mo¿e byæ ona promowana jako metoda planowania rodziny. Autor podkrela wielki wk³ad Kocio³a do rezultatów wiatowych konferencji ludnociowych
i spo³ecznych dziêki podejmowanym wysi³kom w celu przekonania wszystkich osób bior¹cych w nich
udzia³  a za porednictwem rodków masowego przekazu milionów ludzi na wiecie  o s³usznoci
personalistycznej koncepcji cz³owieka z jego godnoci¹ jako osoby ludzkiej, prawami wolnociowymi i spo³ecznymi, a tak¿e o wartoci ma³¿eñstwa i rodziny, znaczeniu odpowiedzialnego rodzicielstwa oraz naturalnego prawa rodziców do wychowania dzieci.
Przewiduj¹c, ¿e na prze³omie XX i XXI wieku przeciêtne trwanie ¿ycia cz³owieka znacznie
siê wyd³u¿y, Autor w rozdziale trzecim omówi³ nadzieje i zagro¿enia wynikaj¹ce z wyd³u¿enia siê
¿ycia ludzkiego. Narzêdziem analizy procesu trwania ¿ycia ludzkiego s¹ tablice demometryczne,
które pokazuj¹ wspó³czesne tendencje przejcia demograficznego od wysokich do niskich poziomów rodnoci i umieralnoci zale¿nych od dochodu narodowego per capita. W skali wiata pokazuj¹ du¿¹ rozpiêtoæ w d³ugoci trwania ¿ycia. Dzisiejszy noworodek ma przed sob¹ w krajach
rozwiniêtych 74,8 lat, a w krajach rozwijaj¹cych siê  64,9 lat ¿ycia. Standard ¿ycia wp³ywa na
jego d³ugoæ. Jedna trzecia ludnoci wiata wymaga radykalnych zmian w podstawowym zakresie.
Chodzi o: eliminacjê g³odu i niedo¿ywienia, zahamowanie i zwalczanie epidemii zachorowañ na
HIV/AIDS i upowszechnianie podstawowej ochrony zdrowia.
Jedn¹ z najpowa¿niejszych konsekwencji starzenia siê ludnoci mo¿e okazaæ siê zanik solidarnoci miêdzypokoleniowej, prowadz¹cy do prawdziwych konfliktów o podzia³ rodków ekonomicznych (s. 91). Jak podaje A. Ochocki za nestorem polskiej demografii Edwardem Rossetem 
w innym rozdziale czêci drugiej  przed demografem, który zajmuje siê problemem ludzi starych,
stoj¹ tak istotne kwestie, jak pozycja seniorów w spo³eczeñstwie, zabezpieczenie ich potrzeb, ród³a i konsekwencje starzenia siê ludnoci, wp³yw tego procesu na stosunki ekonomiczne, demograficzne, polityczne, psychologiczne (s. 91). Dynamika produktywnoci i potrzeby rozwojowe
gospodarki wyznaczaj¹ pole mo¿liwego konsensusu spo³ecznego w sprawie podzia³u dochodów
miêdzy pracownikami i emerytami. Mo¿liwe s¹ trzy rozwi¹zania: obni¿ka p³ac, obni¿ki emerytur
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i przed³u¿enie okresu aktywnoci zawodowej. Autor omawianej publikacji jest przekonany, ¿e najlepszym rozwi¹zaniem wydaje siê podwy¿szenie wieku emerytalnego i przestrzeganie takiej regu³y
podzia³u dochodu narodowego miêdzy pracuj¹cych i emerytów, która chroni³aby realne dochody
i poziom ¿ycia ludzi w starszym wieku.
W ostatniej czêci Podstawy polityki spo³ecznej wobec rodziny  dowiadczenia europejskie
ukazano w czterech rozdzia³ach dowiadczenia europejskie w kszta³towaniu polityki spo³ecznej
wobec rodziny. Autor podejmuje zagadnienia szczegó³owe: komplementarnoæ teorii demograficznych, ludnociowe i edukacyjne podstawy rozwoju spo³ecznego, trwanie ¿ycia ludzkiego, miêdzypokoleniowa redystrybucja dochodów w perspektywie staroci demograficznej, prawa rodziny i dziecka, rodzicielstwo a praca, koszty utrzymania dziecka, polityka prorodzinna.
Po zakoñczeniu Autor umieci³ bibliografiê i indeks nazwisk. W wykazie bibliografii znajduje siê wiele pozycji opisuj¹cych problemy demograficzne w ró¿nych czêciach wiata oraz dokumenty i nauczanie Kocio³a katolickiego o godnoci cz³owieka i jego podstawowych prawach.
Liczne tabele i wykresy dope³niaj¹ w sposób bardzo przejrzysty omawiane tematy i problemy ludnoci wiata.
Ustalenia A. Ochockiego zawarte w prezentowanej ksi¹¿ce dotycz¹ce teorii demograficznych
stanowi¹ podstawê do rozwijania badañ empirycznych pozwalaj¹cych uchwyciæ wielorakie wspó³zale¿noci miêdzy postawami i zachowaniami prokreacyjnymi a hierarchicznie ukszta³towanym
systemem wartoci i zasadami ¿ycia spo³ecznego w danym otoczeniu kulturowym i gospodarczym.
S¹ one tak¿e przekonuj¹cym argumentem za postawieniem jak najszerzej rozumianych warunków
funkcjonowania rodziny w centrum dociekañ naukowych maj¹cych na celu wyjanienie procesu
zastêpowalnoci pokoleñ, uwarunkowañ odpowiedzialnego rodzicielstwa, czynników ekonomicznych warunkuj¹cych naturalny ruch ludnoci. S¹ to tematy bardzo wa¿ne w naszym kraju i krajach
kontynentu europejskiego, gdy z du¿ym nasileniem powracaj¹ kwestie demograficzne, a zasady
¿ycia spo³ecznego w aktualnym otoczeniu gospodarczym napawaj¹ lêkiem o przysz³oæ osób starszych w perspektywie wiadczeñ emerytalnych.
Idea³em koegzystencji ludnoci wiata jest droga wiod¹ca do ¿ycia w autentycznym braterstwie, na fundamencie rodziny i pracy bez skrywanych form neokolonializmu, wykorzystywania
i lekcewa¿enia drugiego cz³owieka. Wa¿na jest troska o dobro wszystkich, by w ten sposób unikn¹æ
takich pu³apek jak: bezwarunkowe podporz¹dkowanie siê prawom rynku lub finansów; nacjonalizm
lub silny ja³owy trybalizm, które mog¹ siê staæ zabójcze; skrajne upolitycznienie napiêæ miêdzy
religiami; erozja wartoci ludzkich, kulturowych, etycznych i religijnych. Przejcie do nowoczesnoci ma byæ zakorzenione w godnoci osoby, godnoci rodziny i poszanowaniu dla ¿ycia ludzkiego od jego poczêcia do naturalnej mierci. Recenzowana ksi¹¿ka przyniesie po¿ytek nie tylko
studentom kierunków humanistycznych i spo³ecznych, ale tak¿e nauczycielom wychowania obywatelskiego, politykom i publicystom oraz osobom zainteresowanym wa¿nymi problemami ludzkoci.
Ksi¹¿kê powinny przeczytaæ osoby podejmuj¹ce dzisiaj szerok¹ dyskusjê chocia¿by nad systemem
emerytalnym, opiek¹ nad ludmi w jesieni ¿ycia czy wyd³u¿eniem wieku aktywnoci zawodowej.
Tematyka ksi¹¿ki pozwoli kontynuowaæ dyskusjê maj¹c¹ na celu zdefiniowanie paradygmatu polityki spo³ecznej zdolnej sprostaæ wyzwaniom globalnej gospodarki i problemom demograficznym
wspó³czesnego wiata. W zamyle Autora by³a równie¿ próba zarysowania przedmiotu demografii
spo³ecznej, któr¹ okreli³ jako dziedzinê nauki, która bada i opisuje znaczenie procesów demograficznych dla kszta³towania polityki spo³ecznej demokratycznego pañstwa. W o¿ywionej dyskusji
warto  zw³aszcza dzisiaj, gdy rozpoczêto konsultacje o powa¿nych problemach spo³ecznych dotykaj¹cych nasze Pañstwo  zamiast odnosiæ pracê i ¿ycie cz³owieka tylko do praw gospodarki rynkowej (chocia¿by w temacie wyd³u¿enia aktywnoci zawodowej) skorzystaæ z przemyleñ A. Ochockiego. Dyskusja stanie siê wtedy bardziej merytoryczna.
Ks. Jerzy Zaj¹c
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Janusz Nowiñski, L¹d nad Wart¹, Towarzystwo Salezjañskie Inspektoria pw.
w. Wojciecha i Tamkapress, wydanie drugie uzupe³nione, Warszawa 2011, ss. 96.
Salezjanie w L¹dzie 19212011, red. Janusz Nowiñski, Towarzystwo Salezjañskie Inspektoria pw. w. Wojciecha i Tamkapress, WarszawaL¹d 2011, ss. 166.
W 2011 r. do r¹k czytelnika trafi³y dwie siostrzane publikacje powiêcone pocysterskiemu
kocio³owi i klasztorowi w L¹dzie nad Wart¹, którym od 1921 r. opiekuje siê Towarzystwo w. Franciszka Salezego. Pierwsz¹ z nich jest album prezentuj¹cy l¹dzki zabytek. Druga z ksi¹¿ek ukazuje
historiê salezjanów w L¹dzie i dzie³a przez nich prowadzone. Charakter obu jubileuszowych wydawnictw, powsta³ych z inicjatywy Zgromadzenia Salezjañskiego wiêtuj¹cego dziewiêædziesiêciolecie pobytu w L¹dzie, z za³o¿enia jest wiêc ró¿ny. O ile w pierwszym komentarz ograniczono
do minimum, o tyle w drugim czytelnik otrzymuje solidne opracowanie o l¹dzkich salezjanach, ich
pracy dla Kocio³a powszechnego i wspólnoty lokalnej.
Pierwsze fotografie w albumie L¹d nad Wart¹ s¹ u³o¿one na kszta³t wizytówki miejsca. Oto
koció³ l¹dzki wynurza siê z porannej wiosennej mg³y, by na kolejnych kartach zalniæ wszystkimi
kolorami lata, jesieni i zimy. Nastêpnie otrzymujemy klasyczny dla wydawnictw tego typu uk³ad,
gdzie najpierw prezentuje siê koció³ i klasztor w jak najwiêkszych fotograficznych kadrach, by
potem przejæ do poszczególnych elementów wnêtrz i wype³niaj¹cych je zabytków. Zamkniêciem
kompozycyjnym albumu jest fotografia L¹du o zmierzchu. Komentarz s³owny towarzysz¹cy ilustracjom ograniczono do niezbêdnego minimum. Otrzymujemy krótk¹, ale pomimo to precyzyjn¹
historiê L¹du i wieloaspektow¹ analizê jego najwa¿niejszych zabytków. Dyscyplina, a jednoczenie
trafnoæ przekazu, dobitnie charakteryzuje autora albumu  ks. Janusza Nowiñskiego SDB  jako
mistrza syntezy. Za niezwykle udane nale¿y uznaæ do³¹czone na koñcu ksi¹¿ki streszczenia w jêzyku angielskim i niemieckim. Stopka wydawnicza zosta³a natomiast wzbogacona o schematyczn¹
mapê dojazdu do L¹du wraz ze wspó³rzêdnymi GPS.
Omawiany album jest wydaniem drugim uzupe³nionym pierwszej publikacji z 2009 r. Nie
licz¹c drobnych zmian w sk³adzie tekstu, wymieniono kilka fotografii m.in. stropu tzw. Sali Opackiej (s. 4243), stall z prezbiterium (s. 54), o³tarza w. Bernarda z Clairvaux (s. 62), pónobarokowych konfesjona³ów (s. 6667), sklepienia transeptu i prezbiterium (s. 7272), du¿ej kopu³y (s. 7879).
Zast¹pienie wspomnianych ilustracji nowymi, niew¹tpliwie wzbogaci³o ksi¹¿kê. Podkreliæ nale¿y,
¿e wród opublikowanych fotografii, zarówno w pierwszym, jak i w drugim wydaniu omawianego
albumu, nie ma ujêæ przypadkowych, a piêknym zdjêciom towarzyszy niezwykle wysmakowana
szata graficzna autorstwa S³awomira Krajewskiego.
Druga z omawianych pozycji, to ksi¹¿ka Salezjanie w L¹dzie 19212011, która zawiera dziesiêæ artyku³ów podzielonych tematycznie na trzy czêci: Wspólnota i jej dom, Dzie³a prowadzone
w L¹dzie, Salezjanie z L¹du dla Kocio³a i spo³ecznoci lokalnych. Charakter jubileuszowy wydawnictwa podkrelaj¹ wstêp i zakoñczenie, których autorami s¹ ks. Marek Chmielewski SDB, prowincja³ Salezjañskiej Inspektorii pw. w. Wojciecha, i ks. Ryszard Sadowski SDB, rektor Wy¿szego
Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjañskiego w L¹dzie nad Wart¹.
Pierwszy z artyku³ów umieszczonych w ksi¹¿ce, pióra ks. Zenona Klawikowskiego SDB,
powiêcony jest historii dzie³a salezjañskiego w L¹dzie (s. 2053). Czytelnik otrzymuje rzetelnie
opracowany tekst, krel¹cy szerok¹ panoramê kontaktów Polaków ze w. Janem Bosko, pocz¹tków
pracy salezjanów w L¹dzie, tragicznych wydarzeñ II wojny wiatowej, trudnych lat 50. XX w., a¿
po rozkwit dzia³alnoci salezjanów w czasach wspó³czesnych. W trzeciej czêci omawianej ksi¹¿ki
ks. Zenon Klawikowski raz jeszcze zabra³ g³os, charakteryzuj¹c wielop³aszczyznow¹ pos³ugê duszpastersk¹ salezjanów z L¹du inspirowan¹ duchowoci¹ w. Jana Bosko (s. 116125).
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W zupe³nie inn¹ tematykê wprowadza opracowanie ks. Janusza Nowiñskiego SDB, kustosza Zabytków Dawnego Opactwa w L¹dzie nad Wart¹ (s. 5471). Autor ukazuje obecnych gospodarzy L¹du, jako troskliwych stra¿ników zabytkowego zespo³u pocysterskiego. Salezjanie objêli go
w stanie ruiny, ale w wiadomoci pe³nej odpowiedzialnoci za pami¹tkê narodow¹, st¹d pieczo³owicie i systematycznie odnawiali koció³ i klasztor jeszcze przed 1939 r. Ukoronowaniem pracy
kolejnych pokoleñ salezjanów by³o wpisanie w 2009 r. gotyckobarokowego zespo³u klasztornego
w L¹dzie na listê Pomników Historii jako wiadka dziejów narodu, symbolu jego przesz³oci i duchowego dziedzictwa.
Z dawnymi czasami wspó³brzmi¹ dzie³a prowadzone przez Towarzystwo Salezjañskie, o czym
przekonuje ks. Marek Chmielewski SDB (s. 7485). Salezjanie, po objêciu L¹du w 1921 r., zorganizowali w nim nie tylko Ma³e Seminarium Synów Maryi, ale przyjêli pod swój dach grupê
polskich sierot, repatriantów z Rosji. W 1952 r., w wyniku skasowania przez pañstwo ni¿szych
seminariów, utworzono w L¹dzie Wy¿sze Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjañskiego.
Jego dzieje i ró¿norodnoæ inicjatyw opisuje ks. Jacek Brakowski SDB (s. 86103). Wa¿n¹ czêci¹
Ma³ego Seminarium by³a biblioteka, która sta³a siê nastêpnie integraln¹ czêci¹ Wy¿szego Seminarium Duchownego. Obecnie nale¿y ona do drugiej co do wielkoci otwartej dla wszystkich ksi¹¿nicy we wschodniej Wielkopolsce. Historiê i zbiory biblioteki przedstawia jej kierownik ks. Marek
Babicz SDB (s. 126131).
Dzie³o l¹dzkich salezjanów, to nie tylko kszta³cenie przysz³ych wychowawców m³odzie¿y
i duszpasterzy. Pocz¹tki parafii Najwiêtszej Maryi Panny i w. Miko³aja w L¹dzie oraz jej obecny
charakter i bogactwo duchowe przedstawia ks. Jaros³aw W¹sowicz SDB (s. 104109). Wa¿n¹ czêci¹ ¿ycia parafialnego jest Oratorium im. Poznañskiej Pi¹tki, o którym pisze jego kierownik
ks. Mariusz Kowalski SDB (s. 110113). L¹dzkie oratorium gromadz¹ce dzieci z L¹du i okolic, dba
o ich rozwój duchowy i intelektualny, pozostaj¹c wierne ideom w. Jana Bosko. Wychowanie odbywa siê u salezjanów tak¿e poprzez kontakt z kultur¹. Charakterystycznym rysem pracy salezjañskiej
z dzieæmi i m³odzie¿¹ jest teatr. O ¿yciu teatralnym w L¹dzie traktuje artyku³ ks. Janusza Nowiñskiego i ks. Jaros³awa W¹sowicza (s. 132143). Ks. Kazimierz Kurek SDB w poetyckim szkicu
przedstawia natomiast dzia³alnoæ grupy wiadectwo i Twórczoæ, której by³ inicjatorem
(s. 144151). Aktywizowa³a ona wieckich wychowawców m³odzie¿y i pracowników s³u¿by zdrowia ze S³upcy i Konina oraz ich okolic.
Dobrym pomys³em w omawianej publikacji by³a rezygnacja z przedstawiania historii salezjanów w Polsce, a skoncentrowanie siê jedynie na dziejach l¹dzkiej wspólnoty. W jej kontekcie,
pierwszorzêdne znaczenie maj¹ fotografie archiwalne reprodukowane tu w wiêkszoci po raz pierwszy. Stanowi¹ one kapitalne ród³o nie tylko dla historyków Kocio³a, ale i dla historyków obyczajowoci, tym bardziej ¿e ilustracjom towarzysz¹ sumienne podpisy o¿ywiaj¹ce postacie z pierwszej
po³owy XX w. Warto tak¿e podkreliæ, ¿e wspó³czesnym fotografiom kocio³a i klasztoru pocysterskiego towarzysz¹ fotografie archiwalne, z których najstarsza pochodzi z 1908 r. Wyboru fotografii
oraz ich opisu dokona³ ks. Janusz Nowiñski SDB.
Wartoæ publikacji podnosi  otwieraj¹ce j¹  kalendarium minionych dziewiêciu dekad oraz
indeks osób. Dziêki nim czytelnik mo¿e sprawnie poruszaæ siê w gêstwinie wydarzeñ i ich bohaterów. Zainteresowani mog¹ siêgn¹æ do wymienionej na koñcu literatury powiêconej historii L¹du.
Trzy streszczenia w jêzykach angielskim, niemieckim i w³oskim pozwol¹ zaistnieæ ksi¹¿ce nie tylko w Polsce. Podobnie jak album L¹d nad Wart¹, pozycjê Salezjanie w L¹dzie 19212011 cechuje
staranna redakcja, a tak¿e elegancka oprawa graficzna autorstwa S³awomira Krajewskiego.
Charakter obu jubileuszowych wydawnictw czyni z nich publikacje niezwyk³e i wa¿ne. Cieszy, ¿e taki prezent dla siebie i dla innych sprawili sami salezjanie.
Ad multos annos!
Anna Sylwia Czy¿
UKSW, Warszawa

