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T O N IO LO , Erm anno, A kathistos. Saggi d i critica e d i teolo
g ia , Centro di Cultura M ariana „M adre della Chiesa” , 
Rom a 2000 , ss. 266.

Autor należy do Zakonu Serwitów, wykłada m.in. mariologię 
patrystyczną na „Marianum” i w Instytucie Studiów Wschodnich 
(Rzym). Jest wybitnym znawcą Tradycji obszaru języka greckiego. Od 
wielu lat podejmuje badania nad hymnem „Akathistos”. Książka 
zbiera sześć obszernych artykułów, drukowanych w różnych czaso
pismach i z różnych okazji.

We wstępie książki o. Toniolo zapowiada kolejne studium po
święcone problemowi autorstwa tego arcydzieła hymnografii bizan
tyjskiej. Dotychczas przypisuje się go Romanowi Pieśniarzowi, ale 
Toniolo uważa, że właściwego autora należy szukać wśród Ojców 
soboru w Chalcedonie i wskazuje na Bazylego z Seleucji.

Pierwszy szkic przybliża w sposób ogólny teologię hymnu oraz 
przede wszystkim krytykę tekstu. W  następnym Toniolo podejmuje 
niezwykle szczegółową analizę strukturalną hymnu, wykazując, że 
jego autor „przemawia” także poprzez określone liczby wersów, 
sylab, które mają swoje znaczenie symboliczne w kontekście defini
cji dogmatycznej z Chalcedonu oraz 12 rozdziału Apokalipsy.

Zagadnienia podejmowane w kolejnych czterech przyczynkach 
to: patrystyczne źródła hymnu, teologia (omawiana na trzech płasz
czyznach: dogmatycznej, liturgiczno-sakramentalnej i duchowości), 
hymn Akathistos w dziele Maksyma Wyznawcy „Zycie Maryi”, pre
zentacja literacka i teologiczno-liturgicza hymnu.

W OLF, Peter, L a  m issione di M aria  nel pensiero d i Jo s e f  
Kentenich, Città N uova, Rom a 2000 , ss. 58.

Ks. Wolf jest dyrektorem generalnym szensztackiego Instytutu Księ
ży Diecezjalnych oraz wybitnym znawcą duchowości ks. J. Kentenicha 
(1885-1968).

Książka prezentuje myśl maryjną założyciela ruchu szensztac
kiego. Autor zwraca uwagę na biblijne zakorzenienie duchowości 
maryjnej ks. Kentenicha i jego wierność nauczaniu Kościoła. Nie
miecki pallotyn wbrew, niemal powszechnemu w jego czasach, od
woływaniu się do apokryfów lub objawień prywatnych dla „uzupe
łnienia” obrazu życia Maryi, ogranicza się w poznawaniu Maryi do 
podstawowych źródeł: Biblii i oficjalnego nauczania Kościoła. Za


