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Michał Wojciechowski, Dziesięć przykazań dawniej i dziś, Edycja
Świętego Pawła, Częstochowa 2011, s. 144.

Niejednemu chrzecijaninowi Dekalog w praktyce mo¿e przysparzaæ wielu
trudnoci w prawid³owym odczytaniu jego przes³ania. Ten w³anie problem
zosta³ dostrze¿ony przez prof. Micha³a Wojciechowskiego w ksi¹¿ce Dziesiêæ
przykazañ dawniej i dzi, która ukaza³a siê w 2011 r. nak³adem wydawnictwa
Edycja wiêtego Paw³a. Autor podj¹³ w niej próbê syntetycznego i prostego
wyk³adu na temat Dziesiêciorga przykazañ. Pomimo swojego naukowego charakteru, ksi¹¿ka zosta³a napisana jêzykiem przystêpnym dla ka¿dego czytelnika.
Na ksi¹¿kê sk³adaj¹ siê dwie g³ówne czêci. W pierwszej, zatytu³owanej
Wprowadzenie do Dekalogu, znajduje siê osiem rozdzia³ów, w których omówiono podstawowe kwestie dotycz¹ce Dziesiêciu przykazañ. W pierwszym
z nich autor uzasadnia potrzebê aktualizacji odczytu praw zawartych w Dekalogu, która nastêpnie staje siê podstaw¹ do ustalenia zakresu jego stosowania
(s. 58). Drugi rozdzia³ zawiera dwa biblijne teksty przykazañ zawarte Ksiêdze
Wyjcia i Ksiêdze Powtórzonego Prawa, które na wstêpie zosta³y pokrótce
omówione (s. 912). W trzecim rozdziale autor zawar³ trzy przek³ady Dekalogu:
tradycyjny, naukowy oraz wspó³czesny, wyszczególniaj¹c charakterystyczne cechy ka¿dego z nich (s. 1316). Rozdzia³ czwarty traktuje o pochodzeniu, naturze i znaczeniu Dekalogu. Punktem wyjcia staje siê historia spisania i przechowywania tekstu Dziesiêciu przykazañ, ukazanie ich charakteru prawnego oraz
podobieñstwa do dokumentów przymierza spisywanych przez Hetytów
z XIII w. przed Chr. Zaznaczona zostaje równoczenie ró¿nica pomiêdzy Dekalogiem a innymi traktatami przymierza, polegaj¹ca na wyj¹tkowoci jego pochodzenia  Bóg jako prawodawca (s. 1721). W rozdziale pi¹tym autor ukaza³
powi¹zanie Dekalogu z Nowym Testamentem. Stosuj¹c konkretne odniesienia
do Nowego Testamentu M. Wojciechowski dowodzi, ¿e Dekalog  jako przyzwoite minimum moralnoci chrzecijañskiej  nie mo¿e byæ traktowany wybiórczo oraz ¿e wszystkie przykazania stanowi¹ rozwiniêcie dla przykazania mi³oci
Boga i bliniego. Dekalog jest równie¿ punktem wyjcia do Jezusowego Kazania
na Górze, które radykalizuje i rozszerza poszczególne przykazania (s. 2325).
W szóstym rozdziale autor skupi³ siê na budowie i kolejnoci przykazañ. Zosta³y w nim przedstawione sposoby podzia³u przykazañ na grupy tematyczne (dotycz¹ce Boga, rodziny, innych ludzi, w³asnoci), wyjaniona definicja Dekalogu
oraz podejcia wzglêdem numeracji przykazañ w ró¿nych wyznaniach (s. 2729).
W rozdziale siódmym autor wykaza³ powi¹zanie miêdzy Dekalogiem a prawami
cz³owieka. Odnosz¹c siê do historii biblijnej oraz spucizny ¿yj¹cych na prze³omie XVII i XVIII w. filozofów Johna Lockea i Monteskiusza, uzasadnia zwi¹-
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zek prawa zawartego w Dekalogu z prawami cz³owieka i wolnoci¹ (s. 3134).
W ósmym rozdziale analizie poddane zosta³y nastêpuj¹ce kwestie: przyczyny
odrzucania, podwa¿ania oraz deformowania przykazañ w wiecie wspó³czesnym, zw³aszcza przez ideologie lewicowe i laickie, które w ten sposób staraj¹
siê wprowadziæ nowe prawa, wpajaj¹c spo³eczeñstwom, ¿e prawdziwie broni¹
one praw cz³owieka (s. 3538).
Druga czêæ, zatytu³owana Przykazania po kolei (s. 41137), jest systematycznym i szczegó³owym omówieniem poszczególnych przykazañ Dekalogu.
Autor pos³u¿y³ siê w niej wspó³czesnym przek³adem przykazañ, który zosta³
przedstawiony w pierwszej czêci ksi¹¿ki, w rozdziale trzecim. Ka¿de z przykazañ stanowi osobny rozdzia³, w którym po czêci hermeneutycznej nastêpuje
komentarz przytaczaj¹cy konkretne przyk³ady zastosowania we wspó³czesnym
wiecie. Zarówno u¿yty przek³ad, jak i komentarz pomagaj¹ w aktualizacji odczytu treci dekalogu, sprawiaj¹c, ¿e staje siê on zrozumia³ym dla dzisiejszego
chrzecijanina.
Zaprezentowana ksi¹¿ka prof. Micha³a Wojciechowskiego jest interesuj¹cym opracowaniem zagadnieñ zwi¹zanych z interpretacj¹ tekstu Dekalogu.
Szczególnie wartociowy jest przek³ad Dziesiêciorga przykazañ na jêzyk wspó³czesny, który  jak sam autor wskazuje  powinien w przysz³oci zostaæ wprowadzony jako wersja katechizmowa. Jest to niezwykle cenna publikacja, która
pozwala czytelnikowi w odczytaniu na nowo treci wyuczonych niegdy na
pamiêæ. Lektura ksi¹¿ki u³atwia oderwanie siê od myli, ¿e Dekalog jest tylko
i wy³¹cznie zbiorem nakazów i zakazów, s³u¿¹cym demaskowaniu s³aboci cz³owieka, a tak¿e pomaga w zrozumieniu, ¿e w rzeczywistoci Dekalog stoi na
stra¿y praw, godnoci i wolnoci ludzkich.
Janusz Ruciñski
Olsztyn
Ks. Wojciech Cichosz, Możliwości dialogu chrześcijańskiego ze
współczesną edukacją polską, Wyd. Bernardinum, Pelplin 2013,
ss. 458.

Dynamiczny rozwój cywilizacyjny wspó³czesnego wiata móg³by rodziæ
nadziejê na tworzenie przyjaznych warunków rozwoju i bytu ludzkoci. Tymczasem okazuje siê, ¿e cywilizacja zachodnia pogr¹¿a siê coraz bardziej w kryzysie.
Dotyczy on konstytutywnych zmian w wielu obszarach, poczynaj¹c od przeobra¿eñ w zakresie wartoci, wierzeñ, jak i instytucji normuj¹cych i porz¹dkuj¹-

