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Z zawartości sygnalizowanej tu książki wynika, iż głównym przedm iotem  obrad 
tegoż sympozjum była problem atyka stosunku religii do innych dziedzin kultury. 
Okazuje się bowiem , iż między poszczególnym i dziedzinam i kultury dochodziło  
w historii do częstych konfliktów i napięć. W iek X IX  i pierwsza połowa X X  
eksponowały konflikt między religią i nauką, w iek X X  m iędzy religią i m oralnością  
oraz wolnością. W  dobie obecnej do rangi głów nego problem u urasta rzekomy 
konflikt między religią a polityką.

Książka niniejsza ukazuje problem atykę ow ego konfliktu nie tylko w sferze 
dociekań historyczno-socjologicznych, ale sięga do samych jego podstaw, ukazując 
glebę, z której on wyrósł, i konsekwencje, do których doprowadził. Książka jest 
godna przeczytania i przem yślenia. Zaufanie czytelnika budzą znane nazwiska 
autorów poszczególnych wypowiedzi: s. Z.J. Zdybickiej, M .A. Krąpca, J. G ałkow
skiego, ks. A. Bronka, ks. J. N agórnego, ks. A . Szostka, o. J.A. K łoczowskiego,
K. Olbrycht, R. Legutko, M,. G rabowskiego. Książka powinna trafić do bibliotek  
uczelni katolickich, a także do bibliotek prywatnych o profilu teologiczno-religijnym . 
Jest godna polecenia wszystkim tym, którzy chcą głębiej rozum ieć współczesną  
kulturę i jej powiązania z religią.

ks. Ignacy Dec

Josef Z  v e r i n a, Teologie agape, t. 1, wyd. „Scriptum”, Praha 
1992, ss. 407, ze wstępem i przedmową autora oraz posłowiem ks. 
Oto Madra.

Priorytetowe zadanie chrześcijan współczesnej doby -  w cielanie w życie 
eklezjologii comunio -  realizuje się m iędzy innymi poprzez wym ianę darów  
duchowych i materialnych pom iędzy kościołam i lokalnymi. Tem u celowi niechaj 
więc służy bliższe poznawanie chrześcijan oraz teologicznego dorobku Kościoła  
Katolickiego w R epublice Czeskiej. W  ostatnich stuleciach do postaci będących  
zarazem żywymi symbolami walki o w olność Kościoła i społeczeństwa, obok  
kardynała Tom aśka, należy także zaliczyć zm arłego przed kilkoma laty wybitnego  
pedagoga i dogmatyka Josefa Zverinę. Obszerniejszy szkic biograficzny jego postaci 
zaprezentował jego przyjaciel, równie wybitny teolog czeski, ksiądz doktor O to  
Madr. Ukazał on genezę wspólnych spotkań i przeżyć oraz wspólnie rozwijane 
prace, a także przybliżył postać swego przyjaciela jako człowieka, księdza, pedagoga  
i myśliciela, akcentując przy tym korzenie jego formacji i inspiracji naukowych (zob. 
Teolog Josef Zverina, „Teologicke Texty”, 4(1993) n. 3, s. 106-108).

Autor omawianej książki, ksiądz Josef Zverina (1913-1990), zmarł 18.08.1990  
roku w wieku 77 lat. Był on jednym  z czołowych czeskich teologów , którego pam ięci 
dedykowane są dziś spotkania naukowe (np. coroczne seminarium teologiczne, 
organizowane przez klasztor dom inikanów i O środek Kultury Polskiej w Pradze). 
W ciągu swojego życia ksiądz Zverina dzielił trudne losy w ielu czeskich
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intelektualistów, którzy nie chcieli się zrzec swoich przekonań. Zanim  jednak stał się 
jednym z nich, najpierw po m aturze uzyskanej w Pradze, w latach 1932-1938  
studiował filozofię i teo log ię na Uniw ersytecie Laterańskim w Rzym ie, po czym  
pracował w administracji kościelnej. Podczas okupacji był czasowo internowany 
w Zâsmukâch. Po wojnie w r. 1947 został asystentem  profesora archeologii 
chrześcijańskiej Josefa Cibulki na Uniwersytecie Karola w Pradze. R ów nocześnie  
w latach 1947-48 studiował historię sztuki w Paryżu. Już w owym czasie skupiał się 
wokół niego krąg katolickich intelektualistów  świeckich (Razik, Papica, V àsko, 
Sokol, Ćep) i księży (Kajpr, M ikulaśek, H eidler, Opasek, M andl).

W roku 1952, za rzekom ą zdradę stanu został skazany na 22 lata w ięzienia, 
w którym przebywał aż do roku 1965. N astępnie pracował kolejno jako palacz, 
sprzedawca, intendent i kustosz depozytu Galerii Narodowej w Pradze. W  latach  
1969-70 był asystentem  i docentem  na W ydziale Teologicznym  św. Cyryla i M eto 
dego w Litomierzycach, a następnie pracował w administracji kościelnej do roku 
1975. Był jednym z pierwszych sygnatariuszy Karty 77 i aktywnie w niej działał; 
należał także do redakcji podziem nego czasopism a Lidové Noviny. Ksiądz Zvërina  
był również bliskim współpracownikiem  i doradcą kardynała Tom aśka.

W 1988 został mu udzielony honorowy doktorat uniwersytetu w Tübingen, 
w roku 1990 został m ianowany honorowym  dziekanem  katolickiego W ydziału T e o 
logicznego U niwersytetu Karola i kierował eksternistycznym studium teologii dla 
świeckich. W ten sposób dostrzeżono i doceniono całokształt działalności 
teologicznej księdza Józefa Zvëriny jako wybitnego teologa, pedagoga i publicysty. 
Już w latach 50-tych pielęgnow ał on teologiczną formację chrześcijan świeckich  
skupiających się w tzw. „R odine”. W  okresie praskiej wiosny w espół z księdzem  
Madrern prowadził cykl wykładów określonych m ianem  „Żywej T eologii” i redago
wał czasopism o teologiczne Via (w latach 1968-1970), by po roku 1978 w form ie  
samizdatowej wydawać teologiczny periodyk, który w późniejszym  czasie otrzym ał 
tytuł Teologické Texty. W  ostatnich dwudziestu latach życia za swoje główne zadanie  
i powołanie uważał jednak tajne nauczanie teologii, objeżdżając dziesiątki grup 
studenckich w Czechach, na M orawach i na Słowacji. To właśnie w trakcie tych 
starań o solidną form ację teologiczną dla księży, zakonników i świeckich powstała  
koncepcja i forma literacka jego  życiowego dzieła: teologii miłości agape.

U  genezy tego dzieła tkwi pragnienie wspierania przem ian wewnętrznych  
dokonujących się w kościele lokalnym  w Czechach, a zmierzających od m entalności 
tzw. austrokatolicyzm u do dynamiki życia opisanej w eklezjologii Soboru  
W atykańskiego II. N atom iast u samych korzeni teologicznego m yślenia Józefa  
Zvëriny (jak to odsłania autor w e w stępie swego dzieła [s. 4]) tkwi rozwój doktryny 
opartej na prymacie m iłości, a rozwijanej m.in. przez Augustyna, szkołę francisz
kańską, Pascala, Newm ana, szkołę tibińską i zapożyczanej od takich teologów  jak  
P. Teilhard de Chardin, Karl Rahner, H ans Urs von Balthasar, Edvard Schille- 
beeckx, J.S. D unn, Klaus H em m erle, H ans Schiirmann. Bliską była m u również 
czeska szkoła teologiczna, którą stanowili Silvester Braito OP, A d olf Kajpr SJ, 
Antonin M andl, Jan Ev. Urban O FM  i inni. Korzenie jego m yślenia teologicznego  
sięgały także teologii protestanckiej, reprezentowanej przez D . B onhoeffera i
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P. Tillicha, W. Pannenberga, E. Jiigcla, oraz czerpały światło z filozoficznego  
dorobku M. B londela, G. M arcela, M. Schelera, E. Husserla, E. Stein, J. B. Lotza 
i H eidegera oraz jego czeskiego ucznia Patoćm iego.

Co więcej, jak pisze w posłowiu bliski przyjaciel A utora, ksiądz doktor O to  
Madr, „paradoksem jest, że teologia Bożej m iłości powstała pod panowaniem  
klasowej nienawiści i przem ocy” (s. 407). A  przy tym om awiane dzieło księdza 
Zveriny zawiera przekaz niezwykle oryginalnej, żywej i na wskroś personalnej 
dogmatyki. Stanowi ono swego rodzaju przełom  w dotychczasowych schem atach tej 
dziedziny teologii. A utor bowiem  rozmawia z czytelnikiem  znając jego zakątki duszy 
i jednocześnie daje swoje własne świadectwo wiary -  wraz z jej niedostatkam i. 
Szkoda, że jeszcze stale jest to nietradycyjny sposób wykładania dogmatyki i że nie 
przyjęła go większa liczba wykładowców. Zverina jest tu bowiem  nie tylko 
nauczycielem, ale i świadkiem. T ę św iadom ość, już na w stępie, potwierdzają słowa 
sam ego Autora, kiedy to formułuje on pytanie: Czy poszukującym studentom  
wystarczy zaproponować jakikolwiek podręcznik teologii? Po czym sam na nie 
odpowiada: „Wydaje się, że teologia musi się rozszerzyć w teofilię, w m iłość do 
Boga, a o tej miłości trzeba nie tyle spekulować, ale raczej śpiewać i trochę 
poetyzować, ale przede wszystkim otworzyć ją tym, którzy potrzebują miłości 
i przede wszystkim m iłości” (s. 5).

Na strukturę pierwszego tom u dzieła księdza Zveriny dzieła Teologie agape 
opublikowanego przez praskie wydawnictwo Scriptum w 1992 roku składają się 
cztery rozdziały. W pierwszym rozdziale swej dogmatyki ksiądz Zverina wyjaśnia 
zasadę miłości, określając zakres tego pojęcia i nazywając miłość uniwersalną zasadą 
wszelkiego istnienia (s.7-42). Określa także jej przejawy oraz tłumaczy relację pojęć  
eros i agape. N astępnie przedstawia biblijne fundam enty teologii miłości, wskazując 
przejawy Bożej miłości opisane w Piśmie Świętym. A utor pisze również o etapach  
miłości, od początkowego otwarcia na nią aż do odkrycia jej w całej pełni.

Drugi rozdział książki księdza Zveriny mówi o wierze i różnych jej kategoriach,
0 rozwoju teologii wiary i jej dzisiejszej postaci (s. 43-96). N ie brak tu też  
zestawienia wiary z prawdą i m iłością, a także ekum enicznych odniesień. Podstawą
1 punktem wyjścia wiary jest jednak B óg udzielający siebie człowiekowi, tak w ięc  
Autor omawia krótko etapy B ożego Objawienia i systematyczną naukę Kościoła
0 Objawieniu Bożym, przekazywaną przy pom ocy D ucha Św iętego poprzez 
Tradycję.

To działanie D ucha Św iętego, szczególnie przy rozpoznawaniu i odczytywaniu 
Bożej woli i zachowywaniu czystości wiary, jest przedm iotem  teologicznej refleksji 
trzeciego rozdziału dogmatyki' księdza Zveriny, zatytułowanej „Duch Święty, dar
1 dawca, Duch miłości i prawdy” (s. 97-212). D uch Święty bowiem  „czyni z Pisma 
świętego żywe Słowo B oże, które ma m oc i przenika aż do rozdzielenia duszy 
i ducha (Hbr 4,12), prawo, m oc i dyscyplina przez D ucha Św iętego, ludzki zapał 
i fantastyczną egzaltację ochrania D uch Święty” (s. 97-98). Swą naukę A utor opiera 
na Piśmie świętym i z niego wychodzi, definiując zakres i znaczenie określeń Ducha, 
potem  podając systematyczny wykład pneum atologii katolickiej. Przedstawiona jest 
tu także idea Ducha Św iętego i jej rozwój w historii chrześcijaństwa, od pierwszych
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m ęczenników aż po w spółczesne ruchy reformacyjne żywotne w  K ościele  
Zachodnim .

Ostatni rozdział tego tom u przynosi chrystologiczny wykład Zveriny, zatytuło
wany „Boża m iłość człow iekiem ” (s. 213-404). Jak stwierdza sam A utor, klasyczna 
m etoda chrystologii zostaje tu odwrócona: najpierw mówi się o słowach i zbawczych 
czynach Chrystusa, a dopiero potem  przedstawiona jest chrystologia w sensie  
ścisłym, to znaczy sama osoba Chrystusa. W szystko to oczywiście w  św ietle  
objawiania człowiekowi Bożej m iłości. Poszczególne paragrafy m ówią w ięc kolejno
0 Jezusie objawiającym Bożą m iłość przez słowo (R adosną N ow inę), Jezusie 
objawiającym Bożą m iłość przez czyny (Zbaw ienie) oraz samej osobie Jezusa, 
będącej objawieniem  Bożej m iłości (por. s. 215).

Chcąc swój wykład ukierunkować ku dzisiejszem u człowiekowi i przystosować do  
m entalności współczesnej, ksiądz Zverina nie zatrzymuje się tylko na spekulacjach 
czysto naukowych. A  m ówiąc o Bożym  Słowie, w jego św ietle rozważa także 
wszystkie tak aktualne problem y jak zagadnienia dotyczące prawdy, w olności
1 sprawiedliwości, proponując jednocześn ie czytelnikowi spojrzenie na siebie sam ego  
i przyjęcie postawy now ego człowieka w Chrystusie. Dalej om awiane przezeń czyny 
Jezusa to Jego dzieło odkupienia i zbawienia, co A utor przedstawia najpierw pod  
kątem Pisma św iętego oraz wiary i M agisterium  K ościoła, a potem  dopiero  
w formie system atycznego wykładu teologicznego. Sama osoba Jezusa jest dla 
księdza Zveriny W cieloną B ożą m iłością -  to „zdumiewająca, wzruszająca tajem nica 
Boga żywego, tajemnica, która wkroczyła do dziejów ludzkości, trwa w  nich 
i prowadzi naszą ludzką egzystencję do wypełnienia się w samym B ogu” (s. 299). 
W tym właśnie duchu prezentuje A utor katolicką chrystologię.

W efekcie już w pierwszym tom ie czytelnik i student otrzymał cenny i oryginalny 
wykład zarówno na tem at korzeni agape będącej łaską i wolnością, jak też  
nacechowanej nimi praktyki życia chrześcijańskiego. „Ta m iłość -  jak pisze w swym  
posłowiu wierny przyjaciel księdza Zveriny O to Madr -  nie jest tym samym co  
ludzki eros, ale nieporównywalnie potężniejszą boską agape, ogarniającą człowieka  
w głębi jego bytowania i będącej silniejszą niż śm ierć” (s. 408).

Nowy T estam ent, który opisuje i interpretuje dośw iadczenie Jezusa Historycz
nego oraz wspólnoty apostolskiej zgrom adzonej w okół Jezusa Zm artwychwstałego, 
używa nowego term inu -  agape, by m óc wyrazić dynamizm ojcostwa i usynowienia  
w Duchu Świętym. Agape -  jest w ięc z jednej strony nowym i najbardziej 
adekwatnym im ieniem  Boga (por. 1 J 4, 8.16), a z drugiej, pełnym  sensem  wolności 
synowskiej. Jeśli B óg objawił się ]dko Agape, ponieważ posłał swego Syna, to znaczy 
jeśli dobrowolnie podarował istotę sam ego siebie, to także w olność synostwa polega  
na totalnym podarowaniu sam ego siebie: „Nikt nie ma większej m iłości od  tej, gdy 
ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15,13). O dtąd jest w ięc tak, iż B óg  
i człowiek spotykają się w  w olności m iłości, w Chrystusie. Chrystus, który z m iłości 
dobrowolnie się uniża i unicestwia (św. Paweł napisze -  ekenosen eautón [Flp 2,7]), 
jest równocześnie bramą, poprzez którą B óg Ojciec otwiera się dogłębnie, jak też  
bramą, dzięki której ludzie m ogą zam ieszkać w Bogu (por. J 10, 7.9). Dobrowolnej 
kenozie Boga powinna odpow iadać dobrowolna kenoza człowieka.
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Ta agape ma przy tym charakter trynitarny. Stanowi o niej: Jezus Chrystus 
ukrzyżowany i zmartwychwstały, który jest drogą prowadzącą z niej i ku nu- 
a równocześnie będący jej pełną prawdą; B óg O jciec — jej początek i jej ostatcc/n . 
siedziba; Duch Święty -  jej światło, siła i w olność. My chrześcijanie dzięki łasce 
zostaliśmy wprowadzeni w  agape i z myślą o jej pełnej realizacji stanowim y K ościół. 
D latego to zostaliśmy rów nocześnie powołani, aby do udziału w niej -  na wzór 
Maryi -  z radością i wdzięcznością zaprosić wszystkich ludzi i wszystkie stworzenia. 
Maryja jest bowiem  doskonałą ikoną trójjedynej agape przeżytej w całej pełni 
stworzenia i w historii zbawienia, i jako takiej wniebowziętej do ostatecznej chwały 
nieba.

W drugim tom ie tego dzieła, przygotowywanym już do druku, ksiądz Zverina 
opisuje dalsze konsekwencje spotkania z B ogiem  Trójjedynym „tym samym wczoraj 
i dziś” oraz z Jego królestwem  zapoczątkowanym  na ziemi.

W arto też odnotować, iż prezentow ana pozycja otrzymała staranną szatę 
graficzną, o którą zadbała Jindra Hubkova. Na kartę czołową zaprojektowanej przez 
nią okładki złożyła się fotograficzna reprodukcja grafiki Chrystusa -  D obrego  
Pasterza autorstwa Jaroslava Śerycha. Z  kolei okładkę zamyka fotografia księdza  
Zveriny utrwalonego w postaw ie „dialogującego m istrza”, pod którą przytoczono  
jego skrócony biogram.

ks. Tadeusz Pitych

Alain B o u d r e, L a veu r  d e  vitres e t archevêque [Pomywacz witryn 
i arcybiskup] -  L a  prem ière  biographie d e  M gr M iloslav  Vlk (Prague), 
préface de Vaclav Havel, Nouvelle Cité, Paris 1994, ss. 208.

Prezentujemy pozycję książkową niezwykle cenną zarówno dla rozwijania 
wymiany darów pom iędzy obiem a częściam i Europy, jak też dla poznawania procesu  
autorealizacji Kościoła K atolickiego w warunkach system u kom unistycznego oraz 
dla personalistycznego ujęcia historii chrześcijan Europy Środkowej. W arto 
odnotować fakt, iż ukazała się ona zaledwie w kilka m iesięcy po pojawieniu się na 
rynku księgarskim Republiki Czeskiej pierwszego wydania historycznego szkicu 
prezentującego całość dziejów K ościoła K atolickiego na tych ziem iach, a opisanych  
w formie danych historycznych i biogram ów poszczególnych biskupów poprzez Jiri 
Kettnera (Dejiny Prazske Arcidieceze v Datech, „Z von” -  Ceske Katolicke Nakla- 
datelstvi, Praha 1993, ss. 251). Co więcej, interesująca nas książka koresponduje  
m.in. z takimi ostatnio wydanymi pozycjami, jak zbiór prac znanego czeskiego  
teologa i filozofa Tom asa Halika (ur. 1948) „Du wirst das Angesicht der Erde 
erneuern”. Kirche und Gesellschaft an der Schwelle zur Freiheit, B enno-V erlag, 
Leipzig 1993, ss. 129; jak też jednego z najbardziej zasłużonych czeskich teologów  
O to Madra (ur. 1917) -  Wie Kirche nicht stirbt. Zeugnisse aus bedrängten Zeiten der 
tschechischen Kirche, Benno-V erlag, Leipzig 1993, ss. 110 oraz wybitnego


