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Odasso pisał swoją książkę w roku 1998 -  na dwa lata przed publikacją Deklaracji 
Dominus Iesus Kongregacji Nauki Wiary. Deklaracja ta potępia teorię pluralizmu religij
nego, które opierałyby się na negacji jedyności Jezusa Chrystusa jako Powszechnego Zba
wiciela ludzkości. Nie brak dzisiaj teologów, którzy próbują łączyć dwa pozornie sprzecz
ne, a tak naprawdę komplementarne stwierdzenia: Jezus Chrystus jest powszechnym 
Zbawicielem i przez swoje chwalebne zmartwychwstanie dosięga w sposób zbawczy 
wszystkich ludzi, a jednak inne tradycje religijne, jako dar Boga dla ludzkości, mają zna
czenie zbawcze i pozytywne w całościowym planie Boga względem ludzkości. Teologo
wie będą wdzięczni Odasso za pokazanie, iż ten punkt widzenia ma swoje podstawy w Pi
śmie Świętym. W rzeczy samej jest on nie tylko obecny, ale również wypracowany
i rozwinięty w perspektywach otwartych przez Biblię.

ks. Andrzej Małachowski

Jan Gać, Śladami chrześcijaństwa. Grecja, WAM, Kraków 2005, 
ss. 240

W miarę jednolita wiara chrześcijan, ujęta w powszechnie akceptowalny kanon na so
borach w Nicei i Konstantynopolu, z upływem czasu coraz bardziej różnicowała się w ro
zumieniu wielu kwestii doktrynalnych, co doprowadziło do wyłonienia się dwóch wiel
kich Tradycji, dwóch sposobów pojmowania tych samych prawd wiary, w końcu do 
powstania dwóch odłamów chrześcijaństwa: rzymskiego na Zachodzie i greckiego na 
Wschodzie. Po podziale ideową wykładnią Bizancjum stało się prawosławie, ze wszystki
mi tego konsekwencjami w niemal wszystkich dziedzinach życia państwowego, społecz
nego i indywidualnego. Prawosławie wkrótce wyruszyło poza granice Bizancjum i przy
lgnęło do duszy ludów bałkańskich. Chrześcijaństwo w swej wschodniej -  ortodoksyjnej -  
odmianie przeniknęło Grecję do głębi, w dużym stopniu wykształciło i uformowało men
talność Greków, wykreowało ich sposób postrzegania świata, uprzedziło ich wobec wszyst
kiego, co nie jest prawosławne. Wpłynęło na estetykę grecką uwidocznioną w bogatej archi
tekturze sakralnej i odwzorowaną w ikonografii. Nadało też specyficzny styl 
w architekturze i wypracowało swoistą sztukę sakralną. W konsekwencji Europa podzie
liła się na dwa światy, w pewnym względzie uprzedzone względem siebie, nawet anta- 
gonistycznie przez wiele stuleci, a podział ten w sposób istotny stymulował jej dzieje
i rozwój.

Pierwsze ślady chrześcijaństwa w Grecji pozostawił św. Paweł, podobnie jak Rzym 
naznaczył swoją misją św. Piotr. Grecja w swojej historii naznaczona została starożytną 
tradycją, bizantyjską formacją i chrześcijańską duchowością.

Odkrywanie śladów chrześcijaństwa w Grecji to cel, jaki postawił sobie Jan Gać w pięk
nym wydawnictwie albumowym przygotowanym przez Wydawnictwo WAM w Krako
wie. To zaproszenie do niezwykłej podróży po Grecji, w przestrzeni wiary i sztuki, po 
szlakach przetartych przez świętych Pawła, Łukasza, Tymoteusza i Tytusa. Tropienie śla
dów prowadzi przez świat fascynującej architektury bizantyńskiej i sztuki sakralnej, od 
Tesaloniki i góry Atos, poprzez Kastorię, Tesalię i Meteory, Hosios Lukas, Dafni, Ateny
i Mistrę aż po Mani, Metoni i Kretę. Autor tekstów ilustruje bardzo bogato swymi fotogra
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fiami omawiane regiony chrześcijańskiej Grecji. Najpierw szkicuje kontekst geograficzny
i historyczny, a potem w nim odnajduje miejsca sakralne, przede wszystkim architekturę
i malarstwo. Przy okazji proponuje wiele własnych refleksji oraz szczegółowych, cieka
wych informacji, wyrażonych pięknym literackim językiem. Powolne zapoznawanie się 
z treścią książki oraz przyglądanie się fotografiom jej towarzyszącym pozwala na szcze
gólne zauważenie dwóch miejsc: Świętej Góry Athos (s. 23-77) oraz kompleksu monaste- 
rów w Meteorach (s. 101-122).

W świecie chrześcijaństwa greckiego Tesalorice przypadła rola druga po Konstanty
nopolu. Nauczał tu św. Paweł i zostawił też dwa listy, które weszły do kanonu ksiąg NT. 
Stąd wyszli apostołowie Słowian -  Cyryl i Metody. Stąd niedaleko już na górę Athos, 
gdzie umiejscowione jest serce prawosławnej duchowości. Góra Athos, a właściwie pół
wysep, stanowi zachodnią częścią trójpalczastego półwyspu Chalcydyki. Dwie części -  
Kassandra i Sithona -  sprzyjały osadnictwu i zostały zagospodarowane, zaś trzecia część -  
Athos -  pozostawała poza zasięgiem zainteresowania średniowiecznych osadników, któ
rzy nie podjęli wysiłku zagospodarowania niegościnnych i górzystych obszarów. Zalesio
ne i nieurodzajne, zbudowane z ostrych skał, okazały się wyjątkowo nieprzystępne. Co dla 
jednych jest przeszkodą do życia, to dla innych stanowi warunki niezbędne do samoreali
zacji w dążeniu ku doskonałości. Niedostępne pustkowia przyciągają ludzi poszukujących 
samotności i wyciszenia pośród zgiełku i zepsucia tego świata, doświadczenia już tu na 
ziemi bliskości Boga w ciszy i kontemplacji, a w perspektywie -  zbawienia. Z czasem Athos 
urósł do rangi najpotężniejszego ośrodka pustelniczego w całej Grecji. WIX w. liczba 
pustelników musiała być tak wielka, a ich oddziaływanie tak potężne, że półwysep Athos 
przekazano wyłącznie w posiadanie mnichów, a wstęp znacząco ograniczono. Odtąd góra 
Athos została przeznaczona tylko dla mężów bezżennych związanych religijnym sposo
bem życia. Każdy monastyr na górze Athos ma swój indywidualny styl, charakter i wy
gląd. Każdy też jest bardzo szczegółowo omówiony przez Autora. To, co wspólne wszyst
kim, to kształt zabudowy uwarunkowany ukształtowaniem terenu: inaczej nad samym 
brzegiem morza, a inaczej na skalnym urwisku lub w głębi gór. Istotnym czynnikiem 
w kształtowaniu wizerunku każdego monastyru jest krajobraz, niewymownie piękny, stwo
rzony przez morze, góry i niebo. Ludzie szukający ładu w głębokościach swej duszy i dą
żący do Absolutu byli do głębi przejęci urodą tego świata, trwali w przekonaniu, że jako 
dzieło Boga jest on stworzony na Jego obraz i podobieństwo, tak jak człowiek. Pod budowę 
wyszukiwano zawsze miejsca o wyjątkowej urodzie przyrody, by już sama lokalizacja mo
gła porwać duszę ku Stwórcy piękna. Zamierzona jednia architektury z krajobrazem stanowi 
podstawową cechę monasterów góry Athos, aby zwracać uwagę na nadprzyrodzoność, a nie 
ku doczesności.

Na uwagę zasługuje też drugi kompleks monastyrów, skupiony w Meteorach. Położe
nie jego wprawia w zachwyt nawet najbardziej oschłe umysły, przywykłe do traktowania 
wszelkich cudowności ze spokojem godnym mędrca. To przedziwny zespół średniowiecz
nych monasterów zawieszonych pod niebem. Grupę piaskowców rzeźbią od tysięcy lat 
czynniki atmosferyczne formując przedziwne baszty, buły, kapryśne filary i utrącone kiku
ty, w fantazyjne sterczyny i wieżyce. Miasto tych geologicznych tworów dźwiga się pro
stopadłymi ścianami ku niebu. Jedne formy oddzielają od drugich głębokie szczeliny albo 
szerok e wąwozy. W skałach pojawiają się naturalnie wydrążone pieczary. Fenomenem
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Meteorów nie są jednak te przedziwne twory geologiczne, lecz klasztory pobudowanej na 
skalnych wierzchołkach, uwite jak orle gniazda w rozpadlinach i załamaniach, ulepione na 
najdrobniejszych nawet gzymsach skalnych. Tradycja podaje, że monasterów jest tutaj aż 
dwadzieścia cztery, nie wliczając pojedynczych pustelni, grot czy kamiennych kaplic. Można 
bez trudu zauważyć, że idea życia doskonałego nigdy nie opuściła prawosławia. Zawsze 
znajdowali się ludzie dobrej woli, którzy z gorliwością i zapałem podejmowali wyzwania 
swoich duchowych poprzedników, nawet w najtrudniejszych czasach, w okresach niewo
li, powszechnej biedy czy zaniedbania.

Prowadząc śladami chrześcijaństwa w Grecji, nasz przewodnik Jan Gać pokazuje w swo
jej książce niezliczoną liczbę kościołów, które zadziwiają urodą i głębią zmysłu artystycz
nego, klarownością i sugestywnością przekazu prawd wiary. Autor stwierdza, że cała hi
storia świata została tutaj zapisana w przekazie barwnym na ścianach i na deskach ikon, 
zaś greckie kościoły to nie tylko skarbnice sztuki sakralnej, lecz żywe ośrodki komunii 
świętych, miejsca, gdzie wierni nawiązują modlitewny kontakt ze swymi patronami wy
niesionymi na ołtarze jako orędownicy przed tronem Majestatu Bożego. Grecja to nie tyl
ko kolebka cywilizacji europejskiej i pomniki starożytności, nie tylko słońce, błękit nieba
i lazur wody, nie tylko łagodny, urodziwy krajobraz, lecz przede wszystkim olbrzymia, 
wielowiekowa kultura religijna prawosławia.

ks. Andrzej Małachowski

Joanna Wójcik, Seweryn Rosik -  teolog moralista, KUL, Lublin 
2005, ss. 356.

W historii każdej społeczności, każdej organizacji czy instytucji dostrzec można pewne 
osoby, które nadały jej kierunek i które stanowiły swojego rodzaju kamienie milowe pro
wadzące tę społeczność do określonego celu. Ks. prof. S. Rosik bez żadnej wątpliwości 
jest jedną z postaci takiego formatu.

Wieloletni związek Księdza Profesora Rosika z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, 
zapoczątkowany przed laty studiami specjalistycznymi, trwał aż po dzisiejsze czasy (f 2000). 
Ks. Rosik był wieloletnim pracownikiem naukowym Instytutu Teologii Moralnej KUL. 
Od 1967 roku, kiedy został mianowany adiunktem przy Katedrze Teologii Moralnej Ogól
nej, w sposób istotny współkształtował oblicze polskiej teologii moralnej w środowisku 
KUL.

Opracowania jego sylwetki naukowej podjęła się dr Joanna Wójcik, absolwentka Wy
działu Teologicznego KUL. Autorka w sposób syntetyczny, a zarazem wyrazisty ukazuje 
wkład S. Rosika w teologię moralną na tle posoborowej odnowy tej dyscypliny. Ksiądz 
Profesor był bowiem ogromnie wrażliwy na wyzwania, jakie przed tą dyscypliną postawił 
Sobór Watykański II i posoborowe aggiornamento Kościoła oraz zachodzące w świecie 
współczesnym zmiany społeczno-kulturowe.

Stawiając sobie za cel ukazanie wkładu Profesora w odnowę teologii moralnej w Pol
sce, J. Wójcik nie ogranicza się jedynie przedstawienia jego krytyki braków przedoboro- 
wej teologii moralnej, dyskusji z pozachrześcijańskimi systemami etycznymi, do prezen
tacji jego merytorycznych osiągnięć oraz przedstawienia wszystkich istotnych tematów


