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swojej pełni. Zachowana zostaje wtedy tajemnica chrześcijaństwa, wyrażająca 
się w „różnicy” teologicznej (Stwórca–stworzenie) bez dialektyki negatywnej. 

Natomiast drugi główny walor rozprawy (druga teza) – proponowany nowy 
wymiar dogmatyki – polegałby na tym, że objawienie jest również przedmio-
tem badań teologii dogmatycznej (a nie tylko teologii fundamentalnej, która 
pojmuje objawienie jako pojęcie formalne). Dogmatyka jako nauka o „jawieniu 
się” (objawieniu) Boga winna stać się „integralną teorią boskiego odsłonięcia”  
(s. 510), czyli nauką o objawianiu się Boga jako związku trynitarnego odsłonię-
cia wewnątrzboskiego życia i zaproszeniem do tego Życia człowieka, czyli jego 
zbawienia. 

W rezultacie recenzowane dzieło jest wyrazem świetnej orientacji ks. dr. hab. ro- 
berta Woźniaka w całej sytuacji teologii objawienia, a także w całym obszarze 
dogmatyki katolickiej. Wprawdzie tekst jest pełen różnych nowych pojęć, czę-
sto „obcych” teologii klasycznej, a przez to sprawiający pewną trudność w jego 
przyswojeniu, to jednak potrzeba w teologii pewnego „ożywienia” języka. Nale-
ży jednak baczyć, aby sam język nie był dominujący, jak zdawał się w okresie 
modernistycznym. 

Warto więc poświęcić się lekturze tego twórczego dzieła teologiczno-filozo-
ficznego, aby jeszcze głębiej poznać wychodzącego ku nam Boga w objawieniu 
historycznym, a tym samym, by poznać bardziej siebie w relacji do Boga obja-
wionego ostatecznie w Jego Synu Jezusie chrystusie. 

ks. Krzysztof Góźdź
KUL

Piotr Roszak, Wiarygodność i tożsamość. „Teologia wiary” św. Tomasza z Akwi-
nu i współczesność, Wydawnictwo WAM, Kraków 2013, ss. 256 (Myśl 
Teologiczna, t . 73) .

Książka ks. piotra roszaka z Wydziału teologicznego UMK w toruniu 
doskonale wpisuje się w kontekst „roku wiary”, który w 50. rocznicę otwarcia 
Soboru Watykańskiego ii ogłosił papież Benedykt Xvi. W jednym z ustępów 
Porta fidei Ojciec święty stwierdza: „potrzebna jest wzmożona refleksja na temat 
wiary, aby pomóc wszystkim wierzącym w chrystusa uczynić bardziej świado-
mym i ożywić ich przywiązanie do ewangelii, zwłaszcza w okresie głębokiej 
przemiany, jaki ludzkość przeżywa obecnie”1. podejmując namysł nad aktualno-
ścią tomaszowego poszukiwania racji „dla wiary”, p. roszak koncentruje uwagę 

1 Zob. Benedykt Xvi, List apostolski w formie „Motu proprio” Porta Fidei ogłaszający rok 
wiary, nr 8 .
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na współczesnym kontekście kulturowym, który – mimo krytycznego (z czasem 
przewrotnego) stosunku do religii (zwłaszcza chrześcijaństwa) – nie przestaje 
stawiać pytania o sens i „ostateczną prawdę”2. Dlatego zasadne jest adresowa-
nie orędzia ewangelii nie tylko do „domowników” Kościoła, ale także do tych, 
którzy – z rozmaitych powodów – pozostają na zewnątrz. co więcej, częstokroć 
sądzą, że mają ku temu solidne podstawy intelektualne. Ks. roszak podkreśla, że 
po dziesięcioleciach zaniechania katolickiej apologii (co w pewnej mierze wiąże 
się z soborowym „otwarciem” Kościoła i teologii na pespektywę dialogu), mamy 
do czynienia z powrotem do teologicznej „obrony wiary” i polemicznej postawy 
teologów względem jej przeciwników. 

Autor zauważa, że kwestia każdej proponowanej przez teologię wiarygodno-
ści chrześcijaństwa musi uwzględniać konkretną sytuację historyczno-kulturo-
wą, przede wszystkim zaś „metafizyczną wrażliwość” współczesnego człowie-
ka, który porzucił wspólnotę kościelną i bywa zorganizowaną religią zwyczajnie 
znudzony. p. roszak za przewodnika w poszukiwaniu podstaw wiarygodności 
chrześcijaństwa „tu i teraz” wybiera św. tomasza z Akwinu. świadom ponadsie-
demsetletniego dystansu, jaki dzieli nasze czasy od epoki, w której – w zupełnie 
przecież odmiennym kontekście kulturowym – Akwinata uzasadniał racjonalne 
podstawy chrześcijaństwa – autor stawia tezę, że myśl tomaszowa jest nie tylko 
aktualna, ale wręcz współczesności konieczna. Na szczególną uwagę zasługuje 
jego głęboko biblijna teologia, z pisma wychodząca i w piśmie zakorzeniona. 
Z tej cechy teologizowania Akwinaty wynika też jej spójność oraz odporność 
na fragmentaryzację. tomasza fascynuje bowiem całość, kompletność sacra 
doctrina, którą uprawia i formułuje zawsze sub ratione Dei. Dlatego – zdaniem 
autora – nie tomizm jako taki, ale oryginalna myśl tomasza może współcze-
śnie stanowić zarówno wzorzec, jak i „materiał” w uzasadnianiu wiarygodności 
chrześcijaństwa.

W rozdziale i (Teologia jako „posługa sensu”) roszak podejmuje namysł 
nad jednym z wymiarów chrześcijańskiego uniwersalizmu3. Jest nim propozycja 
integralnej wizji rzeczywistości, oparta na Bożym Objawieniu, którego centrum 
jest osoba i dzieło Jezusa chrystusa. propozycja ta „idzie wbrew” paradygmato-
wi ponowoczesnemu, który metodycznie odrzuca wszystkie systemy aspirujące 

2 Benedykt Xvi nie wspomina wprawdzie explicite o modernizmie czy postmodernizmie, ale 
pisze o niewierzących, spośród których wielu „szczerze poszukuje ostatecznego sensu i defi-
nitywnej prawdy o swym istnieniu i świecie. to poszukiwanie jest autentyczną „preambułą” 
wiary, gdyż kieruje ludzi na drogę prowadzącą do tajemnicy Boga”. Zob. tamże, nr 10. 

3 Sensorodną funkcję chrześcijaństwa dostrzegają myśliciele, których trudno posądzać o kato-
licyzm, m.in. Leszek Kołakowski. polemizuje on z usiłowaniem chrześcijaństwa, by wiarę 
„naukowo” uzasadnić. Zob. Troska o Boga w pozornie bezbożnej epoce, w: Czy Pan Bóg jest 
szczęśliwy i inne pytania, Kraków 2009, s. 57-70. 
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do absolutnej, obiektywnej, a przez to „wiążącej” prawdy4. W zderzeniu z taką 
– preferującą myśl „płynną” i „słabą” – mentalnością, teologia (przede wszyst-
kim katolicka) odwołuje się do pojęcia racjonalności. Osobliwym, a jednocześnie 
bardzo wyraźnym przejawem chrześcijańskiej ofensywy intelektualnej jest śro-
dowisko teologów anglosaskich określane jako Radical Ortodoxy. Jest to więc 
powrót do apologetyki skoncentrowanej nie tylko na krytyce przeciwnika, ale 
przedstawiającej chrześcijańską wizję świata jako propozycję nośną, logiczną, 
zdolną zintegrować ulegające coraz większemu „rozkawałkowaniu” uniwersum5 . 
propozycja ta odchodzi od zracjonalizowanej apologetyki klasycznej (która usi-
łując dowodzić, „uprzedmiotowiła” Objawienie), podkreślając znakowo-symbo-
liczną naturę Bożej „mowy” do człowieka, ale także jej personalistyczny cha-
rakter. prekursorami odnowionej prezentacji chrześcijaństwa i uzasadnienia jego 
wiarygodności są – przywołani przez autora – M. Blondel, K. rahner i H. Urs 
von Balthasar. Ks. roszak przedstawia sensonośną funkcję teologii w szerokim 
kontekście późnej nowoczesności, ze swobodą poruszając się w gąszczu różno-
rodnych jej przejawów. 

rozdział ii (Wiarygodność w teologii) stanowi systematyczny i uporządko-
wany wykład tomaszowej koncepcji wiarygodności teologii. Opiera się ona na 
weryfikacji objawienia biblijnego oraz analizie „spotkania” objawiającego się 
Boga i człowieka „otwartego” na Niego. Ks. roszak zwraca uwagę na meto-
dę krytycznego dialogu św. tomasza z poglądami innych religii. polegała ona 
na „wmyślaniu się” w poglądy przeciwnika, aby je zrozumieć i w ten sposób 
pokazać ich „niewystarczalność”. W toku narracji autor podejmuje problematykę 
„nowego ateizmu” i jego krytyki, odnotowuje nowe odkrycie „chrześcijańskiej 
wyobraźni” (c.S. Lewis, F. O’connor), zagadnienie wiarygodności „prowoko-
wanej” przez miłość, wreszcie konieczność integracji teologii (perspektywy wia-
ry) z rezultatami nauk eksperymentalnych. Za św. tomaszem zwraca uwagę na 
konieczność troski o kulturowo-społeczną relewantność głoszonej (uprawianej) 
teologii (przystosowanie do współczesnej kultury: języka, właściwości narracji, 
syntezy depozytu wiary i „depozytu” życia), doniosłość projektu teologicznej 
ontologii Johna Milbanka. Wszystkie te rzeczy znajdujemy u tomasza z Akwinu, 
choć oczywiście w innej konfiguracji kulturowej. rozdział ten – dzięki wnikli-

4 Dekonstrukcyjny program postmodernizmu (sprzysiężonego z ideologią sekularyzmu) prezen-
tuje: M. Seckler, Zeitgenossischer philosophisch-theologischer Kontext und „Dominus Iesus”. 
Sakularisierung, Postomodernismus, religioser Pluralismus, pAtH 1 (2002) s. 145-171.

5 tej integrującej życie społeczne, gospodarcze i polityczne funkcji religii chrześcijańskiej, która 
ufundowała podstawy cywilizacji europejskiej, sporo miejsca poświęcał Jan paweł ii – zob. 
Przemówienie na forum Parlamentu Europejskiego, Strasburg, 11 października 1988 roku,  
w: Myśl społeczno-polityczna Jana Pawła II. Wskazania dla polityków . Konferencja zorgani-
zowana przez Komisję Kultury i Środków Przekazu Senatu RP, 15 kwietnia 2011 r., warszawa 
2011, s . 19-25 . 
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wym analizom i egzemplifikacjom-aplikacjom metod Akwinaty do myśli współ-
czesnej – doskonale odpowiada na tezę postawioną w tytule książki.

W rozdziale iii (Aby być wiarygodnym) piotr roszak prezentuje (przy oka-
zji pokazując jej niedookreśloność) różne nurty i przejawy ponowoczesności. 
Najpierw przywołuje – przynajmniej potencjalną – otwartość tego multiwymia-
rowego i pluralistycznego ruchu intelektualnego na Boga. Jednym z przejawów 
renesansu „problemu Boga” jest – dostrzegalna już na przełomie XiX i XX wie-
ku „melancholia straty”. Nie oznacza to jednak wcale fascynacji koryfeuszów 
postmoderny chrześcijańskim Bogiem objawienia. przeciwnie, odnotowana 
przez socjologię desekularyzacja oznacza rozkwit różnych form fascynacji „dzi-
kim sacrum”. Stawia to przed Kościołem bardzo trudne wyzwanie. Autor zwraca 
uwagę, że ideologia (filozofia) ponowoczesna jest uwikłana w nieprzezwycię-
żalne aporie i wiedzie swych adherentów na bezdroża determinizmu, fatalizmu 
i nihilizmu. Jednym z przejawów – o czym autor rozprawia w kolejnym paragra-
fie – nastawionego misyjnie odrzucenia chrześcijaństwa jest tzw. nowy ateizm, 
reprezentowany przez „Oświeconych” i richarda Dawkinsa. powracają oni do, 
zdawałoby się już dawno przezwyciężonego, konfliktu wiara – nauka. rozdział 
wieńczy postulat, by w zmaganiu chrześcijaństwa z sekularyzmem koncentrować 
się na ukazywaniu wyjątkowości „narracji” chrześcijańskiej, co w teologii fun-
damentalnej określane bywa prezentowaniem absolutnego charakteru objawienia 
Jezusa chrystusa. Zadanie to teologia może według ks. roszaka wypełnić tylko 
wtedy, gdy stanie się interdyscyplinarna. 

rozdział ostatni (Tomasz z Akwinu w ponowoczesnym krajobrazie) stanowi 
podsumowanie treści wcześniej omawianych, a jednocześnie uwypuklenie kwe-
stii aktualności teologii Akwinaty. Jest więc o nowej interpretacji jego teologii, 
czyli o odstąpieniu od rozumienia jej jako metafizyki „ontologizującej” na rzecz 
„modnej” perspektywy hermeneutycznej; jest polemika z Martinem Heidegge-
rem (John caput, Jean-Luc Marion, John Milbank); jest podkreślenie znacze-
nia w tomaszowej teologii kategorii partycypacji (Oliver-thomas venard); jest 
prezentacja „warsztatu” tomasza, który pracowicie znajduje prawdę, gdzie-
kolwiek ona jest; jest wreszcie panorama – bardzo różnych, ale zauroczonych  
św. tomaszem – współczesnych interpretatorów jego myśli (c. Fabrio, e. Gilson, 
J. pieper, K. rahner, S-t. Bonino, r. Garrigou-Lagrange, H.e. Weber, e. tourpe, 
r. pouivet, F. Sawicki). 

Książkę wieńczy Zakończenie, w którym autor raz jeszcze wraca – lecz w spo-
sób odmienny niż we Wstępie – do kwestii wiarygodności teologii oraz jej cywi-
lizacyjnej misji. W jego bowiem przekonaniu, co wielokrotnie na kartach książki 
doskonale dokumentuje, tomaszowy model uprawiania namysłu nad wiarą i jej 
treścią jest dla współczesnego świata (a nie tylko dla cywilizacji europejskiej) 
czymś nieodzownym; wręcz koniecznym. W dłuższej perspektywie historycznej, 
jak celnie zauważa ks. p. roszak, wszystkie przeobrażenia społeczno-polityczne 
mają podłoże religijne. innymi słowy: nowa (zmieniona) relacja społeczeństwa 
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względem Boga prowadzi do brzemiennych w skutki zmian społecznych. pogląd 
ten koresponduje z twierdzeniem jednego z przedstawicieli tzw. nowych kon-
serwatystów z USA – richard J. Neuhaus mówi, że wszystkie wielkie problemy 
polityczne: sprawiedliwość, równość, dobro wspólne są kwestiami etycznymi, 
opierającymi się na religii6 .  

Do spójnej i monograficznej problematyki autor dołączył Ekskurs, czyli 
poprzedzone solidnym wstępem kazanie św. tomasza Attendite a falsis, które 
sam na polski przełożył. Mimo iż intencja takiego zabiegu (prezentacja teolo-
gicznej szkoły Akwinaty na konkretnym, zwartym przykładzie) została przez 
roszaka przedłożona, wydaje się, że tekst ten nie do końca z treścią książki 
konweniuje. integralną częścią omawianej pracy jest imponująca bibliografia 
i indeks osobowy. 

przedstawiona książka jest dziełem nietuzinkowym. Autor – niemal na wszyst-
kich stronach – pełną garścią czerpie ze współczesnej literatury filozoficznej, teo-
logicznej, biblijnej i socjologicznej. Jednocześnie zaś z niezwykłą swobodą przy-
wołuje dzieła „głównego bohatera” całej narracji, czyli św. tomasza z Akwinu. 
Niekwestionowanym atutem ocenianej pozycji jest jej interdyscyplinarność. Nie 
da się bowiem mówić o współczesnym (faktycznym, ale i przez autora postulo-
wanym) znaczeniu teologii Akwinaty, bez zaprezentowania dziejów interpretacji 
jego dzieł. Z drugiej strony niezbędne było ukazanie, skądinąd bardzo skom-
plikowanej i pokawałkowanej, sytuacji współczesnej filozofii (jej dominujących 
szkół), która przez obserwatora laika mogłaby być uznana za całkowicie obcą 
tomaszowej wizji doctrina sacra. Niezwykła erudycja autora pozwoliła mu 
zaprezentować szerokie spektrum współczesnych dróg myślenia, ani na chwilę 
nie tracąc jednak z oczu celu tej iście benedyktyńskiej kwerendy. Nie dziwi więc, 
że to – odziedziczone pewnie po Mistrzu z Akwinu – dążenie do syntezy kazało 
autorowi zestawić ze sobą rzeczywiste ekstrema; od F. Nitzschego po H.U. von 
Balthasara, od J. Derridy po K. rahnera, od K. Bartha do F. Sawickiego; od 
Dunsa Szkota po M. Heideggera; od r. Dowkinsa po J. Milbanka. Nie zabra-
kło też Leona Xiii i Benedykta Xvi. Na uwagę zasługuje wreszcie specyficz-
na metoda komponowania niepowtarzalnej mozaiki, jaką stanowi recenzowana 
książka. Otóż autor często powraca do wcześniej sygnalizowanych poglądów, 
dzieł, myślicieli. Nie dlatego, żeby powtarzać, ale po to, by rzecz, problem, spór 
naświetlić z innej strony, z nowej perspektywy. i choć taki modus operandi stwa-
rza wrażenie pewnego nieporządku, ostatecznie zmierza się do konkluzji. prawda 
jest bowiem – by przywołać H. Ursa von Balthasara – symfoniczna. Nadto i sam 
tomasz z Akwinu, choć miłował precyzję i prostotę myśli, do syntezy dochodzić 
zwykł poprzez przywołanie twierdzeń oponentów. Niemniej jednak warto odno-
tować proporcjonalnie zbyt małe wykorzystanie – całkiem przecież obfitej dla 
problematyki podejmowanej w pracy – polskiej literatury teologiczno-fundamen-

6 Zob. r.J. Neuhaus, Prorok z Nowego Jorku, warszawa 2011, s . 59 .
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talnej. trzeba również zauważyć, że praca pisana jest językiem bardzo komuni-
katywnym, wręcz dziennikarskim, co bynajmniej nie uchybia jej charakterowi 
naukowemu.

 
ks. Jan Perszon

UMK
 

Namiętnie kochać świat. Teologia laikatu według św. Josemaríi Escrivy (1902- 
-1975), red. Jan perszon, piotr roszak, Wydawnictwo Naukowe Uniwer-
sytetu Mikołaja Kopernika, toruń 2012, ss. 260.

rynek wydawniczy ostatnich lat obfituje w publikacje teologiczne inspirowa-
ne dokumentami Soboru Watykańskiego ii. Niewątpliwie otworzyły one drogę 
nie tylko do podjęcia nowej problematyki, lecz także do odświeżenia lub też 
innego spojrzenia na zagadnienia kluczowe dla teologii. Owocem soboru jest 
m.in. pogłębienie refleksji eklezjologicznej, która określa tożsamość chrystuso-
wej wspólnoty i akcentuje prawdę o jej historycznej obecności w świecie. W ten 
sposób otwiera się perspektywa nowego rozumienia miejsca i zadania wiernych 
świeckich w Kościele i dziejach świata. 

Zasługą soboru jest na pewno wyakcentowanie powszechnego powołania 
do świętości wszystkich ochrzczonych. tak oczywiste określenie charakteru 
życia chrześcijańskiego pozwoliło docenić misję laikatu w urzeczywistnianiu 
się Kościoła. przez wieki bowiem teologia i praktyka pastoralna niejednokrotnie 
stawiała powołanie świeckich w cieniu powołania duchowieństwa i stanu zakon-
nego. Należy jednak pamiętać o prekursorach myśli soborowej, którzy już kilka-
dziesiąt lat przed vaticanum ii budzili w laikacie świadomość podmiotowości we 
wspólnocie Kościoła. takim prekursorem okazał się hiszpański kapłan, twórca 
Opus Dei, Josemaría escrivá, który zaproponował prostą drogę realizacji powo-
łania do świętości przez uświęcenie życia codziennego. Według jego koncepcji 
teologiczno-praktycznej życie pełnią powołania, według natury chrześcijaństwa, 
konsekwentnie przenika całą rzeczywistość społeczną i nie polega na ucieczce od 
świata, lecz na przenikaniu go ewangelią w małżeństwie, pracy czy aktywności 
na forum społecznym.

tę ideę Josemaríi escrivy podjęli organizatorzy sympozjum naukowego na 
Wydziale teologicznym UMK w toruniu, którego pokłosiem jest publikacja 
zatytułowana Namiętnie kochać świat. Sam tytuł został zaczerpnięty z homilii 
wygłoszonej przez założyciela Opus Dei na Uniwersytecie Nawarry w pampe-
lunie, która zamieszczona na początku publikacji, jest najlepszą formą otwarcia 
refleksji nad laikatem w świecie i stanowi podstawę odniesienia dla sympozjal-
nych przedłożeń. Już sama homilia obfituje w myśli godne rozwinięcia i zawiera 


