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dro  spo eczna” i „g oszenie prawdy w rzeczywisto ci historyczno-spo ecznej”. W trze-
cim rozdziale, „Nauka spo eczna Ko cio a, wiara, teologia, filozofii i nauki humanistycz-
ne”, autorzy analizuj  kszta towanie si  wzajemnych relacji pomi dzy poszczególnymi 
dyscyplinami, z których wyników czerpie nauka spo eczna Ko cio a, w kluczu prawdy we-
wn trznej, która ma charakter jednocze nie transcendentny i historyczny. Ostatni, czwar-
ty rozdzia , „Rozwój interdyscyplinarny nauki spo ecznej Ko cio a”, stanowi szczegó owe
omówienie roli katolickiej nauki spo ecznej w interdyscyplinarnym i komplementarnym 
d eniu do pe nej prawdy o cz owieku.

Obraz katolickiej nauki spo ecznej, jaki wy ania si  z refleksji autorów, jest nast puj cy:
nauka spo eczna Ko cio a jest autonomiczn  dyscyplin  naukow , ale w jeszcze wi kszym
stopniu zespo em, czy te  uk adem dyscyplin. Interdyscyplinarno  tkwi bowiem w samej 
jej naturze. Nauka spo eczna Ko cio a rodzi si  z interdyscyplinarno ci. Autorzy ukazu-
j , jak ró ne dyscypliny j  wspó tworz  i jak, mimo (a mo e dzi ki) interdyscyplinarnego 
charakteru, pozostaje jednak autonomiczna i specyficzna. Katolicka nauka spo eczna za-
tem znajduje swoje ród a w wierze, ufundowana jest na Magisterium, ze strony formalnej 
przynale y do teologii moralnej, jej fundamentalne elementy konstytutywne to teologia i fi-
lozofia, a drugorz dne: nauki humanistyczne i spo eczne. Katolicka nauka spo eczna, kon-
kluduj , powinna by  uznawana za autentyczn  nauk , która cz c si  z innymi dyscypli-
nami, prowadzi do prawdy, jedynej i analogicznej jednocze nie. W tym kierunku powinna 
pod a  dalsza refleksja nad wymiarem interdyscyplinarnym nauki spo ecznej Ko cio a.

Ksi ka jest prac  otwart  i inspiruj c  w tym znaczeniu, e nie zamyka si  ostateczny-
mi wnioskami, ale raczej szeroko otwieraj c drzwi, zaprasza do wej cia w przestrze  reflek-
sji, której motywem przewodnim i nadziej  s  s owa Jana Paw a II: „Cz owiek jest w stanie 
wypracowa  sobie jednolit  i organiczn  koncepcj  poznania. Jest to jedno z zada , jakie 
my l chrze cija ska b dzie musia a podejmowa  w nadchodz cym trzecim tysi cleciu ery 
chrze cija skiej. Wycinkowo  wiedzy wi e si  z cz ciow  wizj  prawdy i prowadzi do 
fragmentaryzacji sensu, a przez to uniemo liwia wspó czesnemu cz owiekowi osi gni cie
wewn trznej jedno ci. Czy  Ko ció  móg by pozosta  na to oboj tny?” (Fides et ratio, 85).

Papie  Benedykt XVI, nawi zuj c do tej publikacji 19 XI 2006 r., powiedzia : „Konieczne 
jest oczyszczenie rozumu przez wiar , a sprawiedliwo ci przez mi osierdzie. Katolicka na-
uka spo eczna znajduje si  dok adnie tam, gdzie ten proces ma miejsce”. Lektura ksi ki
Giampaolo Crepaldiego i Stefano Fontany u wiadamia zarówno „miejsce” katolickiej na-
uki spo ecznej w Panteonie nauk, jak i zadania, jakie stoj  przed wszystkimi, którzy upra-
wianie wiedzy traktuj  jako misj  odkrywania prawdy. 

Ks. Arkadiusz Wuwer

l skie Studia Historyczno-Teologiczne 2007, t. 40, z. 1, s. 247–249

Alfonso M. di Nola, Tryumf mierci. Antropologia a oby, red. nauk. M. Wo niak, t um.
J. Kornecka [et al.], Kraków, UNIVERSITAS 2006, 388 s.

W kilka lat po wydaniu ksi ki Diabe  polski czytelnik ma okazj  zapozna  si  z ko-
lejnym dzie em rzymskiego profesora Alfonso M. di Nola. Tak e i tym razem analiza 
obejmuje problematyk  bardzo frapuj c  – dotycz c  kulturowych uwarunkowa  prze y-
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wania a oby. Sam pocz tek lektury przynosi spor  niespodziank . Oto w krótkim wst pie
autor formu uje najbardziej ogóln  konkluzj  wynikaj c  z poczynionych bada . Di Nola 
interpretuje obyczaje zwi zane z a ob  jako rozmaite sposoby s u ce osi gni ciu zasad-
niczego celu: przezwyci eniu niszcz cej mocy mierci, odniesieniu nad ni  zwyci stwa.
Tym t umaczy on nadany ksi ce tytu  (La morte trionfata). Polski t umacz (de facto gru-
pa t umaczy) zdecydowa  si  jednak, bez adnego komentarza, zatytu owa  przek ad nie 
Tryumf nad mierci , ale Tryumf mierci. Ró nica jest kolosalna. Czy nale y j  rozumie
jako form  polemiki t umacza ze stanowiskiem autora? Czy tak e sam tekst nie zosta  pod-
dany podobnym „interpretacjom”?

Najwi cej miejsca w ksi ce zajmuj  opisy poszczególnych zwyczajów, rytua ów i za-
chowa  zwi zanych z prze ywaniem a oby. Zaczerpni te s  one g ównie z obszaru Europy 
Zachodniej, a zw aszcza z ró nych regionów W och i Francji. Nie brakuje jednak równie
angielskich, hiszpa skich, niemieckich, skandynawskich i s owia skich przyk adów oby-
czajów a obnych. Autor wielokrotnie podkre la ich powi zanie z rytua ami staro ytnych
Greków i Rzymian. Tylko sporadycznie napotykamy w tek cie nawi zania do kultur ludów 
pozaeuropejskich ( ydzi, Arabowie, Hindusi, Murzyni Czarnej Afryki, Papuasi, Indianie 
Ameryki Pó nocnej). Kolejne etnologiczne opisy s  bardzo starannie zaopatrzone w sto-
sowne odwo ania do materia ów ród owych oraz do klasycznych opracowa  tematu (m. 
in. A. Van Gennepa, Ph. Ariésa, M. Vovelle’a).

Di Nola ukazuje donios y wp yw chrze cija stwa na kszta towanie si  form op akiwa-
nia zmar ych. Jednocze nie jednak dowodzi, jak trwa e okaza y si  zwyczaje poga skie,
niejednokrotnie ca kowicie sprzeczne z Ewangelicznym uj ciem kwestii eschatologicz-
nych. wiadczy o tym chocia by wielka liczba przytoczonych dokumentów Ko cielnych
(soborowych, synodalnych, biskupich), które zakazuj  wiernym konkretnych, jawnie nie-
chrze cija skich praktyk.

Fenomen silnego przywi zania narodów chrze cija skich do archaicznych rytua ów au-
tor ksi ki t umaczy pewn  niespójno ci , czy te  niekonsekwencj  stanowiska Ko cio a
wobec a oby. ród a tej niejednoznaczno ci zdaj  si  tkwi  w trudno ci odczytania prze-
kazu biblijnego. Ewangelia – z jednej strony – przedstawia Jezusa p acz cego po mier-
ci azarza (J 11,33-38), co stanowi  mo e uprawomocnienie publicznego ujawniania za-
chowa  zwi zanych z siln  ekspresj  emocjonaln  (np. p acz, krzyk, zmiana wygl du).
Z drugiej strony Chrystus nakazuje: „Zostaw umar ym grzebanie ich umar ych” (Mt 8,22; 

k 9,60), co wyra nie sugeruje, i  chrze cijanin powinien raczej przeciwstawi  si  natu-
ralnej fiksacji na prze yciach i zachowaniach cz cych si  z op akiwaniem mierci bli-
skiej osoby.

Ksi ka sk ada si  z dziesi ciu rozdzia ów. Pierwszy z nich zawiera psychoanalityczn
interpretacj a oby. Z. Freud i jego nast pcy widz  w niej przejaw istotnego zaburzenia 
dotychczasowego sposobu wydatkowania energii libido, co w rezultacie zmusza cz owieka
do przekszta cenia swego poczucia to samo ci, do reintegracji ego. W tym wypadku jest 
to proces tyle  konieczny, co bolesny. Niestety, razi brak staranno ci w t umaczeniu termi-
nów psychiatrycznych: depresja reakcyjna zamiast depresja reaktywna, libidyczny zamiast 
libidynalny, mania depresyjna w miejscu zespo u maniakalno-depresyjnego.

Rozdzia y od drugiego do dziewi tego przedstawiaj  ró ne aspekty a oby, takie jak: 
d ugo  jej trwania, zmiany w zakresie stroju, publiczny lament (instytucja p aczek), kon-
solacja i stypa, czuwanie przy zmar ym. Szczególnie interesuj cy jest, jak si  wydaje, roz-
dzia  traktuj cy o zwi zku obyczajów a obnych z zabaw  i erotyk . Zdaniem autora, po-
wi zanie to bardzo dobitnie wiadczy o najg bszym sensie zachowa a obnych, których 
pierwszoplanowym, chocia  zwykle ukrytym celem, jest przeciwstawienie si  grozie mier-
ci przez afirmacj ycia i witalno ci.
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Di Nola podkre la, jak wiele rytua ów a obnych przetrwa o w niemal niezmienionej 
postaci do czasów dzisiejszych. Dotyczy to zw aszcza rodowiska wiejskiego. Wspó czesna
ludno  miejska jest z regu y odci ta od swoich kulturowych korzeni i pozbawiona jakich-
kolwiek wzorów prze ywania mierci bliskiej osoby. „Dodatkowo wykszta ci o si  co
w rodzaju spo ecznej psychologii t umienia p aczu, któr  akceptuje si  jako oznak  do-
brego wychowania i og ady. Nasze spo ecze stwo jest spo ecze stwem t umionego p a-
czu i w rezultacie bole  nie znajduje ju  uj cia za pomoc  tradycyjnych, zbiorowych ry-
tua ów i musi by agodzona w indywidualnej i milcz cej próbie przetrawienia w asnego
cierpienia” (s. 133). Dla wielu osób zadanie to przerasta ich wewn trzne si y, co niejedno-
krotnie skutkuje nawet bardzo powa nymi zaburzeniami psychicznymi.

Oryginaln  ide  zawar  autor w ostatnim, dziesi tym rozdziale. Opisane tu zosta y
„równowa niki” mierci i a oby, a wi c rytua y, które zawieraj  wiele elementów analo-
gicznych do op akiwania osoby zmar ej. Jest to np. po egnanie panny m odej z domem ro-
dzinnym, luby zakonne, zwyczaje inicjacyjne, koniec karnawa u, topienie kukie  symbo-
lizuj cych mier  b d  zim , a oba po zwierz tach, egnanie rekruta. Wyszczególnione 
analogie Di Nola traktuje jako kolejny argument za cis ym po czeniem a oby nie – jak 
mog oby si  wydawa  – z postaw  izolacji i buntu, ale z realiami ycia i wymogami, jakie 
wi  si  z faktem utraty kogo  lub czego .

Sumuj c, mamy do czynienia z warto ciow  pozycj . Jej walorem jest przede wszy-
stkim aktualno  i donios o  problematyki. Trudno nie zauwa y , e kwestia mierci sta-
a si  obecnie „modna” i to nie tylko jako przedmiot bada  naukowych. W ostatnich latach 

wiele zagadnie  zwi zanych ze mierci  i umieraniem jest w naszym kraju ywym tema-
tem publicznych debat. Znajduje to odzwierciedlenie w konkretnych inicjatywach spo ecz-
nych, czego przyk adem mo e s u y  dynamiczny rozwój ruchu hospicyjnego. Jednak e
zmiany te tylko w niewielkim stopniu dotycz  problemu a oby, który nadal pozostaje nie-
jako w zapomnieniu. Modyfikacja tego niekorzystnego stanu rzeczy wymaga zarówno re-
fleksji teoretycznej, jak i okre lonych dzia a  praktycznych (np. tworzenie grup wsparcia 
dla osób prze ywaj cych a ob ).

Marek Wójtowicz

l skie Studia Historyczno-Teologiczne 2007, t. 40, z. 1, s. 249–253

Human Life, Action and Ethics. Essays by G.E.M. Anscombe, ed. M. Geach, L. Gromma-
ly, Exeter–Charlottesville, Imprint Academic 2005, XXI + 298 s.

Dzia aj ce na terenie Uniwersytetu St. Andrews w Abedreen Centrum Etyki, Filozofii 
i Spraw Publicznych zapocz tkowa o w 2004 r. seri  wydawnicz  St Andrews Studies in 
Philosophy and Public Affairs. G ównym edytorem serii jest prof. John Haldane. Za o eniem 
edytora jest ukazanie tych tekstów filozoficznych, które wydaj  si  w znacz cym stopniu in-
spirowa  czy te  wp ywa  na wa ne zagadnienia spo eczne naszych czasów. Prezentowany 
w ramach czwartego tomu studiów zbiór esejów autorstwa G.E.M. Anscombe jest niew t-
pliwie dobr  ilustracj  wype nienia tych edytorskich za o e .

ycie i twórczo  Gertrude Elizabeth Margaret Anscombe zas uguje na d u sze 
przedstawienie, jednak z racji konwencji tej formy literackiej, jak  jest recenzja, ograni-
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