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Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne XII (il979)

P a u l M i c h a e l Z u l e h n e r , RELIGION NACH WAHL, GRUNDLEGUNG
EINER AUSWAHLCHRISTENPASTORAL, Wiedeń 1974, ss. 169.
Omawiane dzieło jest przede wszystkim pogłębionym i ciekawym dziełem
socjologicznym, następnie teologicznym, a w końcu pastoralnym. Można śmiało powiedzieć, że kompleksowe dzieła socjologiczno-teologiczno-pastoralne
najczęściej będą miały taki właśnie układ, jak to widzimy u Zulehnera. Wnioski pastoralne wysuwa się bowiem na końcu z całego tła socjologiczno-teologicznego, szeroko nakreślonego, przy tym pierwszeństwo mają jednak najpierw wywody socjologiczne, a potem dopiero teologiczne.
Wiadomo, że w teologicznej eklezjologii mówi się o tym, jaki Kościół ma
być, jakie są jego elementy konstytutywne według woli jego Założyciela, elementy, których nie wolno porzucić. W socjologii religijnej natomiast mowa
jest o tym, jak Kościół rzeczywiście się przedstawiał w danym miejscu i w danym okresie historycznym. Zulehner analizuje najpierw drugie pytanie, ograniczając się do Kościoła istniejącego na terenie, na którym mówi się po niemiecku, a więc głównie austriackim i zachodnioniemieckim, a który rozwija się po
II Soborze Watykańskim. W gruncie rzeczy chodzi mu jednak o Kościół posoborowy w całym świecie zachodnim, a więc o Kościół w znacznie szerszym
ujęciu geograficznym.
Dochodzi jednak i do tego, by odpowiedzieć na pierwsze pytanie: jaki Kościół ma być? Zdobywa się na to w oparciu o współczesną teologię, która niewątpliwie w RFN ma w ostatnich kilkudziesięciu latach swoje główne i najważniejsze centrum rozwoju. Nawiązuje przy tym specjalnie do teologii Karola
Rahnera, profesora, którego najczęściej się radził w opracowaniu II części swojego dzieła.
W pierwszej części autor wykazał, że dziś w Kościele Zachodnim dużo jest
chrześcijan nie przyjmujących wszystkich dogmatów (Auswahlchristen), w drugiej rozważał, jakie jest ich powiązanie-z Kościołem? Dopiero w ostatniej,
trzeciej części dzieła analizował, jak Kościół się ma zachować w pastoralnym
postępowaniu i konkretnym działaniu duszpasterskim wobec tych, którzy stanowią większość katolików, związanych jeszcze z Kościołem. Ta ostatnia część
będzie musiała być znacznie szerzej, w sposób bardziej szczegółowy potraktowana. Dlatego należy liczyć się, że w nawiązaniu do niej powstanie szereg dalszych, bardziej specjalistycznych i konkretniejszych opracowań pastoralnych.
Może już są w stadium opracowania. Taką jest bowiem linia rozwoju teologii
pastoralnej, która niewątpliwie coraz silniej się zaznacza w Kościele po II Soborze Watykańskim. Warto będzie zwrócić uwagę na ten właśnie konkretny
wydźwięk pastoralny, który niewątpliwie mocno uwydatnia wielką doniosłość
i znaczenie w/w dzieła Zulehnera. Jest ono główną pracą Zulehnera, mogącą
zaciążyć nad rozwojem katolickich nauk pastoralnych.
W świecie zachodnim niechrześcijan jest od 5—10%. Ich niewiara jest mało
określona, (16 n). Przeważają więc chrześcijanie, wśród których autor wyróżnia dwie grupy: chrześcijan związanych z Kościołem, pasywnych (10—15%) czy
też aktywnych (5—10%), oraz nie w pełni związanych z Kościołem zarówno
w dziedzinie praktyk religijnych, częściowo tylko spełnianych, jak też na odcinku bardziej zasadniczym, czyli w aspekcie tylko częściowego przyjmowania
artykułów wiary katolickiej, czy też katolickich zasad moralnych (19 n).
Są oni chrześcijanami z osobistego wyboru i stanowią w świecie zachodnim
przygniatającą większość członków Kościoła (około 70%). Dlatego warto się
nimi zająć.
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Zulehner określa ich jako tych, którzy uznają potrzebę, zwłaszcza życiową
potrzebę religijności (31 n). Chętnie uczestniczą w kościelnych obrzędach i sakramentach (rites de passage) 31 n), spełnianych z okazji narodzin dziecka, dojrzewania ludzkiego, małżeństwa, pogrzebu itd. Dostrzegają wtedy praktyczną
wartość religii, która ma również bardziej zasadnicze znaczenie, łączące się
z odpowiedzią na pytanie: jaki jest istotny sens życia ludzkiego? Religia chrześcijańska jest więc doceniana, ale ulega ona coraz większemu odkościelnieniu
(Enłkirchlichung). Występuje ono na różnych odcinkach życia religijnego. Dla
przykładu przytoczmy jeden, który obecnie mocno rzuca się» w oczy. Dziś
gwałtownie wzrasta w RFN liczba małżeństw mieszanych. Jeśli wśród 50-letnich ludzi mamy 10% małżeństw mieszanych, to wśród 16 do 20-letnich notujemy już 33%. Świadczy to niewątpliwie o wzrastającym odkościelnieniu, które zaistniało już przed zawarciem małżeństwa mieszanego, a które w jego wyniku mocno się jeszcze pogłębi i umocni. Z chrześcijan, żyjących między Kościołami, ludzie ci staną się chrześcijanami poza Kościołami. Rahner mówi
w tym wypadku o trzecim wyznaniu, a nasz autor o Religiosität im Konfessionfreien Raum, czyli o religijności bezwyznaniowej (107—108), która w areligijnym świecie może jeszcze bardziej się rozpłynąć i dojść do ateizmu.
Tu właśnie wyrasta jedno z największych niebezpieczeństw dla Kościoła
w obecnym okresie historycznym. Jest ono tym większe, że współczesne społeczeństwo świeckie mocno sprzyja chrześcijaństwu z wyboru. Nie okazuje
ono sprzyjającej postawy wobec religijności w pełni kościelnej, ani też zupełnie a- lub antykościelnej (36).
Chrześcijan z wyboru (Auswahlchristen) spotykamy najwięcej wśród ludzi
od 20—50 lat życia, posiadających średnie wykształcenie, mieszkających
w miastach itd. Do nich autor zalicza również robotników, występujących często w wielkich miastach. Chrześcijanie, związani z Kościołem (Kirchenchristen) rekrutują się głównie z dzieci i ludzi starszych, z rolników i urzędników,
z ludzi mieszkających na wsi i w małych miasteczkach, z prostych i mało wykształconych. Mogą do nich jednak należeć również ludzie bardzo wykształceni (37 n). Stanowią oni około 20%. Pierwsze grupy tych chrześcijan wywodzą
się z młodzieży, albo — jak autor mówi — z młodych dorosłych (113). Chrześcijan z wyboru jest znacznie więcej, przy tym ich liczba może stale się powiększać, bo współczesne warunki życiowe sprzyjają takiemu rozwojowi. To
oczywiście może wpłynąć na dalszy wzrost liczby niechrześcijan, których procent tymczasem jednak jest jeszcze mały. Istnieje jednak jeszcze inny, w odwrotnym kierunku działający skutek takiego rozwoju: ci, którzy związani są
z Kościołem, bardziej się pogłębią w takim właśnie nastawieniu prokościelnym
(eine Verdichtung von Kirchlichkeit — 50). Dzięki temu Kościół będzie stanowił większą siłę duchową promieniującą na świat i zdobywającą go. Zyska
więc na wartości jakościowej, choć może stracić na ilości. Ci katolicy będą słuchać głosu Kościoła, podczas gdy chrześcijanie z wyboru odmawiają Kościołowi prawa do wydawania nakazów (26).
W części teologicznej autor zajmuje się ważnym i istotnym pytaniem: ,,Czy
chrześcijanie z wyboru należą jeszcze do Kościoła?" (56). To może najważniejsze pytanie, jakie ^utor sobie stawia w rozważaniach teologicznych. Odpowiedź
na nie jest bardzo szeroko zakrojona. Trudno powtórzyć wszystko, co autor
w tej części dzieła omówił. Wystarczy powiedzieć, że chrześcijanie z wyboru
zostali ochrzczeni i dlatego należą do Kościoła (65). Nie są oni formalnymi heretykami, którzy sami wyłączają się z Kościoła (67). Należą do Kościoła, lecz
nie w pełni, co Kościół od wewnątrz osłabia. Wyrasta to z częściowej niewiary, względnie z odrzucenia przez nich części moralnych nakazów Kościoła,
zwłaszcza w dziedzinie życia seksualnego (69).
Ich związek z parafią jest bardzo luźny (75n), choć do nich się także odnosi
twierdzenie, że we wspólnocie parafialnej powstaje życie chrześcijańskie,
w niej się umacnia i rozwija (87n). Zulehner bardzo wysoko stawia znaczenie
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wspólnoty parafialnej. Czyni to ze stanowiska teologicznego, a także teologiczno-socjologicznego, a w końcu również z pozycji teologii pastoralnej (95n).
Może ta część jego pracy będzie miała znaczenie najbardziej ogólnokościelne,
a więc będzie się odnosiła też do naszego życia kościelnego i do naszej pracy
duszpasterskiej. Podkreślmy jednak, że w tej dziedzinie wiele już pisano i ciągle się jeszcze pisze w świecie zachodnim, i to nieraz w oparciu o konkretne
doświadczenia duszpasterskie. Autor do nich nawiązuje, podkreślając jeszcze
raz ich wielkie znaczenie dla Kościoła. Z tym się w pełni zgadzamy, zaznaczając, że i w polskim życiu duszpasterskim docenia się coraz bardziej mniejsze wspólnoty katolickie, w których o wiele lepiej niż w wielkich i ludnych,
parafiach może potęgować się życie z wiary i umacniać życie z miłości chrześcijańskiej. Z tego wyrasta promieniowanie apostolskie, którego prawie zupełnie nie ma w kołach chrześcijan z wyboru, luźno związanych z wielką parafią
(90), która jako wspólnota zbyt ludna, może być pełna immobilizmu.
Trzeba jednak także pamiętać, że z głównego trzonu, najbardziej pogłębionego w życiu religijnym i moralnym takiej wielkiej i ludnej parafii mogą rodzić się liczne poczynania apostolskie, których konkretnym i cennym wydźwiękiem będzie ponowne i coraz lepsze związanie się z Kościołem wielkich
rzesz katolików z wyboru.
W trzeciej części pastoralnej autor cytuje zdanie Swobody z 1909 r., że
w duszpasterstwie wielkomiejskim często popełniano błąd, gdyż „zawsze nawracało się tych, którzy już byli nawróceni". Powtórzenie tego zdania, w którym jest wiele prawdy, tłumaczy się intencją autora skierowania wysiłków
duszpasterskich w kierunku chrześcijan z wyboru, aby oni łączyli się lepiej
i w pełni z życiem Kościoła. W tej części autor wiele mówi o udoskonalonym
głoszeniu słowa Bożego (Verkundigungspa!śtoial 102), w którym musi być jak
najwięcej nawiązania do współczesnej problematyki życiowej, aby chrześcijanie „nie ulegali terrorowi bezsensowności życia" (109). Musi w nim być miejsce na dialog (113), na spotykanie się w małych grupach (115), na bardziej pogłębione zrozumienie liturgii (117) itd. To ważne, ale ważniejsze jest, by wspólnoty parafialne stawały się bardziej autentyczne, tzn, ożywione większą wiarą
i gorętszą miłością (98).
To centralne zagadnienie, które i u nas ma ogromne znaczenie. Wiele z tego f
co Zulehner mówił, odnosi się tylko do świata zachodniego, ale nie ulega wątpliwości, że w książce jego znajdują się całe długie partie, które mają wielką
wartość i dla Kościoła pracującego i żyjącego w Polsce. Do takich cennych
części dzieła zaliczam np. to, co autor mówi o parafii jako o podstawowej
wspólnocie kościelnej. W niej powinna się rozwijać i to w różnych kierunkach
jakaś substruktura pastoralna, ukazująca się w znacznie mniejszych niż ludna
parafia wspólnotach nieformalnych, w których intensywnie rozwija się życie
z wiary i rzetelnej, ofiarnej miłości. To dopiero da prawdziwe i to od wewnątrz
ożywienie katolickie wielkiej masie katolików skupionych w ludnej parafii.
Zapewni to także apostolskie promieniowanie parafii na otaczający ją świat.
To, co jest głównym tematem pracy, zagadnienie tzw. chrześcijan z wyboru,
trzeba na nowo przemyśleć i przestudiować w odniesieniu do naszych polskich warunków pastoralnych. Przekonamy się wtedy, że ono przedstawia
się trochę inaczej niż w świecie zachodnim. U nas np. wielki świat robotników
żywo związany jest z kościołem. Przeżywamy to zwłaszcza na Śląsku, gdzie
nie może być mowy o Entkirchlichung, o odkościelnieniu robotników.
Nikt z nas nie odważyłby się jednak twierdzić, że ono wcale nie istnieje
w Kościele katolickim w Polsce. Zaznacza się ono na pewno zwłaszcza na
tych terenach Kościoła w Polsce, które rozwijają się w warunkach wzrastającego uprzemysłowienia i zurbanizowania. Do tych terenów należy zwłaszcza
coraz mocniej uprzemysłowiony i zurbanizowany Śląsk, stanowiący obszar
diecezji katowickiej.
W niej wspólnota parafialna, obejmująca tysiące wiernych, silnie się zazna-
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cza, gdy wierni w każdą niedzielą i świąto tłumnie garną się do kościoła, aby
wspólnie się modlić, i — co stanowi dalszy ciąg wspólnej modlitwy — razem
potężnie i wspaniale śpiewać. Daje to wielkie przeżycie wspólnoty parafialnej. O tym autor mało mówi, może dlatego, że w świecie zachodnim nie rzuca
się to tak mocno w oczy. To polska, to śląska droga ujawniania się wspólnoty
parafialnej w całej potędze i mocy, której nie porzucimy, ale którą uzupełnimy
m. in. udoskonalonym głoszeniem słowa Bożego, lepszym odprawieniem liturgii Św., akcją charytatywną i inną. Pozostaje więc jeszcze wiele do zrobienia.
Jedną z najdonioślejszych spraw jest posiadanie duchowieństwa na jak najwyższym poziomie życia wewnętrznego i promieniowania apostolskiego.
W lipcu 1978'r. rozmawiałem osobiście z ks. profesorem Zulehnerem w Pa
sawie. Był miły i łatwo dostępny. Życzliwie się wyrażał o Kościele w Polsce.
Przyjął moją skromną propozycję, by w dziełach socjologiczno-pastoralnych
nie popadać w jakiś pesymizm, który skłania do immobilizmu pastoralnego.
Trzeba w nich także więcej mówić o tym, co Kościołowi się szczęśliwie udało
w obecnym trudnym i przejściowym okresie historycznym i co stanie się bazą
do pomyślnego działania pastoralnego w przyszłości. Dzięki temu prace socjologiczno-pastoralne nie będą szerzyły zgubnego pesymizmu, ale będą promieniowały twórczym optymizmem, który jest szczególnie ważny we wszelkich
religijnych dociekaniach futurologicznych. Kościół, działający w okresie wielkich i trudnych przemian społecznych, gospodarczych i innych, Kiiche des
Obeigangs (129, 134) naprawdę tego potrzebuje.
Bp Herbert Bednorz
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Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne XI! (1979)

Ks. R o m u a l d R a k , WYCHOWANIE EUCHARYSTYCZNE W DIECEZJI
KATOWICKIEJ (1922—1972). Studium historyczno-pastoralne, yLublin 1974,
Katolicki Uniwersytet Lubelski, ss. 367.
W 1974 roku Katolicki Uniwersytet Lubelski ogłosił drukiem rozprawą habilitacyjną ks. Romualda Raka pod tytułem: ,,Wychowanie eucharystyczne
w diecezji katowickiej (1922—1972)". Jest to studium • historyczno-pastoralne
o kulcie Eucharystii i wychowaniu eucharystycznym w diecezji katowickiej
w okresie jej 50-letniej historii. Głównym zamiarem było: ,,a) przedstawić stan
wychowania eucharystycznego w diecezji katowickiej, zwłaszcza gdy chodzi
0 całość nauki wiary dotyczącej Eucharystii, oraz przedstawić postawy i praktyki wiernych, które uzależnione są nie tylko od nauczania, ale i od postaw
kapłanów; b) wskazać to, co jest dobre i pozytywne w tym nauczaniu i wychowaniu, jak również wykazać, co niedobre i nie przynosi żadnego pożytku;
c) wyciągnąć wnioski i wskazania pastoralne ..." (s. 28).
Wydaje sią, że 50-letni okres istnienia diecezji katowickiej jest wystarczająco długi, by prześledzić i przedstawić całokształt nauczania i wychowania
eucharystycznego oraz postawy i zachowania wiernych wobec Eucharystii.
Czytelnik łatwo zauważy, że autor recenzowanej książki jest szczególnie predestynowany do podjącia tej problematyki. Dysponuje bowiem w przedmiotowej sprawie bogatym doświadczeniem praktycznym (długoletnia praca w urzędach centralnych diecezji, bezpośrednia znajomość wszystkich parafii itp,),
jak również szeroką erudycją naukową w zakresie różnych nauk zajmujących
się zagadnieniem duszpasterstwa liturgiczno-eucharystycznego (liturgika, teologia pastoralna, socjologia duszpasterska).
Świadom trudności podjętego zadania, tłumaczących się między innymi nikłym stanem badań nad problemem wychowania eucharystycznego, autor wykorzystał wszelkie dostępne źródła poprzez różnorodne techniki badawcze.
Przeanalizował najpierw obfitość urzędowych dokumentów wydawanych przez
Kurię Diecezjalną w formie rozporządzeń, komunikatów, okólników, biuletynów, roczników, katechizmów, książeczek do nabożeństwa itp. Szczególną
wagę przywiązywał do rocznych sprawozdań proboszczów ze stanu duszpasterzowania w parafiach, mimo szeregu znanych powszechnie zastrzeżeń jpod
adresem rzetelności i obiektywności niektórych danych liczbowych zawartych
w tych oficjalnych raportach.
Ankieta rozesłana do wszystkich proboszczów 311 parafii i samodzielnych
stacji duszpasterskich diecezji katowickiej, złożona z 29 pytań, zawierała następujące tematy podstawowe: udział wiernych we Mszy św. niedzielnej
1 w Komunii św. (5 IV 1970 r.) oraz w innych dniach tygodnia okresu wiosennego, przygotowanie do świadomego udziału we Mszy Św., sposób uczestniczenia, postulaty i rezultaty dotyczące wychowania eucharystycznego. Kwestionariusz ankiety wypełniło 85% proboszczów diecezji. Podstawowe dane
statystyczne dla 15% nieprzebadanych proboszczów zgromadzono w inny sposób i z innych źródeł (np. z rocznych sprawozdań duszpasterskich, poprzez
bezpośredni kontakt z proboszczem).
Druga ankieta, skierowana do wiernych uczestniczących w Mszy św.
w pierwsze święto wielkanocne (1971 r.), objęła 740 osób, co stanowiło 49%
ogółu rozdanych kwestionariuszy. W przekonaniu prowadzącego badania wybrane parafie (Bielsko Biała, Świerklany, Nowy Bytom, Bojszowy, Wesoła,
Woźniki) stanowią pod względem geograficznym, demograficznym i społeczno-przemysłowym swego rodzaju „próbkę reprezentacyjną" diecezji. Odpowiedzi badanych osób dostarczają bogatych danych umożliwiających ilościową i jakościową analizę podjętej problematyki.
22 Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne
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Zgodnie z przyjętymi założeniami teoretycznymi analizowane są w recenzowanym studium dwa szerokie zakresy problemowe. Pierwszy obszar zainteresowań dotyczy zagadnień historyczno-pastoralnych, drugi — socjologiczno-pastoralnych. W niniejszej recenzji sygnalizuję tylko te wątki, które — jak
sądzę — mają kluczowe znaczenie w pracy. Całość rozważań zgrupowano
w sześciu rozdziałach, poprzedzonych krótką przedmową i zamkniętych pożyteczną bibliografią zawierającą ważniejsze dokumenty Stolicy Apostolskiej
(wiek XX) oraz literaturę przemiotu i pomocniczą.
W zwięzłym „Wprowadzeniu" autor charakteryzuje i krótko komentuje rozwój organicznego pojęcia Eucharystii od Soboru Trydenckiego do Soboru Watykańskiego II oraz przedstawia przedmiot i metodę pracy. Drugi rozdział jest
poświęcony ukazaniu warunków historycznych i administracyjnych diecezji
oraz jej struktury społeczno-demograficznej. Ciągłe i głębokie przemiany społeczno-organizacyjne, polityczne i społeczno-demograficzne, które wystąpiły
w ciągu 50 lat istnienia diecezji, tłumaczą — przynajmniej częściowo — niedostateczność wychowania eucharystycznego w parafiach. Statystyki kościelne
obrazujące liczby katolików, liczby obecnych na Mszy Św., przystępujących
do Komunii Św., należy .traktować cum grano salis, jako przybliżone a nie
ścisłe. Z globalnych danych wynika, że od 1967 roku zaznacza się powolny
spadek frekwencji wiernych na Mszy Św., nawet pomimo wzrostu liczby katolików. W tym samym czasie zostaje zahamowany wzrost wskaźnika Komunii św. przypadających na jednego statystycznego i uprawnionego do komunikowania diecezjanina. Są one jednak w dalszym ciągu wysokie (odpowiednio: 12,60 i 17,05), przekraczające analogiczne wskaźniki z innych diecezji polskich i zbliżone do tych, które charakteryzują pewne kraje Europy
Zachodniej1.
Trzeci, najobszerniejszy rozdział książki, przynosi omówienie historii zinstytucjonalizowanego wychowania eucharystycznego w diecezji katowiclcej.
Poprzez obftość przytaczanych materiałów z rozporządzeń oficjalnych czytelnik dostrzega priorytety stosowane przez czynniki diecezjalne. Zapoznaje się
z lansowanymi sposobami wewnętrznego i zewnętrznego uczestnictwa w liturgii, z metodami przygotowania do tego uczestnictwa, ze sposobami kształcenia
i wychowania duchowieństwa i wiernych, by mogli pełniej wnikać w tajemnicę
Eucharystii. Analiza materiału historycznego wykazuje, że wśród oficjalnych
pouczeń i wskazań przeważało nawoływanie do udziału we Mszy Św., Komunii św. i adoracji Najśw. Sakramentu. W wychowaniu eucharystycznym
kładło się duży nacisk na sankcje teologiczne w przypadku opuszczania Mszy
św. (grzech ciężki). Oś porządkującą nauczania nie stanowiło całościowe pojmowanie Eucharystii, prowadzące do łączenia ruchu liturgicznego i eucharystycznego. Nauczanie hierarchiczne nie cechowało się całościowym i właściwym spojrzeniem na liturgię i Eucharystię, nie zawsze potrafiło wyjść poza
krąg propagowania liczebnego udziału w liturgii i Eucharystii.
Choć w ukazanej perspektywie rozwojowej oficjalnego nauczania i wychowania eucharystycznego nie brak akcentów krytycznych, główną intencją
autora było ukazanie procesów i dróg narastania oraz pogłębiania się świadomości liturgiczno-eucharystycznej, której wyrazem zewnętrznym były oficjalne enuncjacje na ten temat. Byłoby bowiem niesprawiedliwością formułowanie ocen pod adresem ludzi działających w,trudnych warunkach, w jakich
znalazła się diecezja katowicka od początków swego istnienia, przykładanie
miary dzisiejszej świadomości teologicznej Kościoła oraz stosowanie kryteriów dzisiejszego wartościowania i działania. Podjęte próba ukazania ewolucji hierarchicznego nauczania i wychowania eucharystycznego operuje — jak
się wydaje — bardziej kryteriami opisowymi niż wartościującymi. Ukazuje
1
P'or. P. M. Z u i e h n e i , Wie kommen wir aus der Krise? Kirchliche
Österreichs
1945—1975 und ihre pastoralen Konsequenzen,
W i e n 1978, ss. 38.
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ramy scalające i warunki, w jakich przebiegało wychowywanie wiernych do
życia eucharystycznego.
Zagadnienia składające się na treść czwartego rozdziału ogniskują się wokół
frekwencji wiernych na Mszy Św., udziału w Komunii św. oraz opinii i postaw
wiernych wobec Eucharystii (w ocenie proboszczów). Stan dominicantes w diecezji katowickiej jest wysoki (w 1970 r. — 66,6%; 57,2% — dla mężczyzn
i 75,7% ;— dla kobiet). Bardzo ważne jest spostrzeżenie, że mniejsze parafie,
0 większej liczbie ewangelików, mają większą frekwencję niż parafie wielkie
1 parafie z małą liczbą ewangelików. W oparciu o relacje proboszczów autor
referuje częstotliwość Komunii Św., omawia Komunię pierwszopiątkową, codzienną, tygodniową, łączenie Komunii św. z ofiarą Mszy Św., spowiadanie się
wiernych w czasie i poza Mszą św. Poprzez umożliwienie wiernym korźystania
z sakramentu pokuty w czasie Mszy św. sami duszpasterze pośrednio przyczyniają się do niewłaściwego uczestniczenia wiernych we Mszy św. U tych
ostatnich Komunia św. uzależniona jest ściśle od uprzednio odbytej spowiedzi.
W toku rozważań formułuje ks. Rak szereg bardzo interesujących ustaleń
dotyczących charakterystyki opinii i postaw wiernych wobec Eucharystii w relacji proboszczów. Proboszczowie relacjonują w zasadzie poglądy wiernych,
ale pośrednio ujawniają niekiedy i własne opinie. Według 33% badanych proboszczów parafianie rozumieją wieloraką obecność Chrystusa w sprawowaniu
liturgii (nie popadają w tzw. „materializm" eucharystyczny), według 35,5% —
wierni są dostatecznie uświadomieni co do wartości Mszy św. w życiu chrześcijanina, według 45,4% — opowiadają się za utrzymaniem błogosławieństwa
sakramentem bezpośrednio po Mszy św., według 28,0% — wierni traktują
Mszę św. przede wszystkim jako źródło łask dla żywych i umarłych. Wśród
intencji mszalnych przeważają błagalne, a szczególnie intencje za zmarłych
(80%). Bardzo wymownym przejawem niewłaściwego nastawienia wiernych do
Mszy św. jest spóźnianie się do kościoła (niezrozumienie wartości liturgii słowa), traktowanie procesji ofiarnych, głośne wymawianie aktów uwielbienia
w czasie Przeistoczenia, brak wspólnego dziękczynienia w czasie Mszy Św.,
brak świadomego włączenia się w akcję liturgiczną (80% modli się z książeczki
do nabożeństwa).
Rozważania tego rozdziału zamyka opis sposobów i zewnętrznych warunków
sprawowania liturgii (wybór śpiewów pieśni, postawa zewnętrzna wiernych,
sprawowanie liturgii słowa poza ołtarzem, upowszechnianie się ołtarza versus
populum itp.). Opisane szczegółowo braki i niedociągnięcia w mentalności
kapłanów i wiernych w zakresie ustosunkowania się do Mszy św. tak przedstawia sumarycznie autor recenzowanej książki: „Kapłani i wierni raz mają
właściwą opinię dotyczącą Eucharystii, to znowu jej nie mają. U nich istnieje niekiedy gotowość do działania, a jednak nie działają. Wierni wiedzą, że
powinni przystępować do komunii św., bo nie mają żadnej przeszkody, a jednak nie przystępują ... Kapłani z jednej strony nawołują do dobrego uczestnictwa we mszy Św., ale sami będą temu przeszkadzali, lekceważąc liturgię
słowa, spowiadając w czasie mszy św. niedzielnej, nie dbając o należyte
ukształtowanie jej tak zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Z jednej strony będą
mówili o wielorakiej obecności Chrystusa w liturgii, z drugiej strony będą
nadal walczyć lub przynajmniej tęsknić za wystawieniem w czasie mszy lub
za błogosławieństwem sakramentalnym bezpośrednio po niej. Z jednej strony
chcą, by wierni byli należycie pouczeni o mszy Św., z drugiej zaś strony nie
głoszą kazań o Eucharystii, nie trzymają się wyznaczonych tematów liturgiczno-eucharystycznych, nie trzymają się programu katechetycznego itd." (s. 260).
, Na treść rozdziału piątego składają się analizy 740 odpowiedzi ankietowych
ujawniające obraz mentalności wiernych w odniesieniu do Eucharystii. Te partie książki, niezwykle cenne socjologicznie, pozwalają głębiej wniknąć w świadomość wiernych. Ks. Rak systematycznie i z precyzją odsłania przed czytelnikiem poszczególne „warstwy" tej świadomości. Nie sposób przedstawić
22*
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szczegółowej problematyki tego rozdziału. Wybieramy tylko niektóre ważniejsze kwestie: przyczyny opuszczania Mszy Św., motywy uczęszczania do kościoła, traktowanie niedzieli przez wiernych, sposoby zachowania się na
Mszy św., sposoby uczestniczenia we Mszy św. (recytacja, śpiew), aprobata
względnie dezaprobata zmian liturgicznych, ustosunkowanie się do kazań.
Bardzo znamienne i zaskakujące są wyniki sondażu na temat ważności
Mszy św. i nabożeństwa majowego. W poszczególnych parafiach od 25,9%
do 60,0% wiernych przyznaje priorytet nabożeństwu majowemu. Ten rezultat
autor uznaje za przejaw słabości nauczania eucharystycznego w diecezji.
Ogromna większość respondentów preferowała wspólnotowy sposób uczestniczenia we Mszy św. (od 66,2% do 87,3% w poszczególnych parafiach). Korzyści, jakie wierni odnoszą z uczestnictwa we Mszy Św., są według ich własnej opinii następujące: spokój wewnętrzny i zadowolenie ze spełnionego obowiązku, pomoc i siła w życiu, umocnienie i pogłębienie wiary, otrzymanie
łask, kontakt z Bogiem, stawanie się lepszym człowiekiem. Owe „korzyści"
są niejednokrotnie o charakterze peryferyjnym w hierarchii wartości religijno-kościelnych i odnoszą się do każdego aktu religijnego, nie tylko do Mszy
św. Poglądy wiernych na temat Komunii św. wskazują również na niedostateczność wychowania eucharystycznego. Odizolowanie ofiary Mszy św. od Komunii św. dowodzi — zdaniem autora — obecności resztek jansenizmu w traktowaniu Eucharystii.
Opisywane szczegółowo w recenzowanej pracy wielorakie przejawy zbyt
powierzchownego pojmowania i praktykowania życia eucharystycznego wskazują na ten sam rodzaj zjawiska, które socjologowie religii nazywają rytualizmem religijnym. Idzie o przerost formy nad treścią, rytu nad uczestnictwem
w kulcie religijnym, o nadmierne przywiązanie do dokładnego wykonywania
obrzędów bez szukania ich znaczenia i sensu.
Książka ks. Raka ma nie tylko charakter teoretyczno-poznawczy, ale i wydźwięk na wskroś praktyczny. U autora pesja naukowca łączy się z pasją
działacza, który pragnie, by ujawnione niedoskonałości i zakłócenia w funkcjonowaniu mechanizmu edukacji i wychowania eucharystycznego możliwie
szybko usunąć. Stąd całość rozważań zamyka niezwykle cenny z duszpasterskiego punktu widzenia rozdział zawierający wnioski i postulaty praktyczne
wynikające z badań. Jeżeli duszpasterz biorący do ręki książkę ks. Raka odczuwał przy lekturze pierwszych rozdziałów pewien niedosyt impulsów do działania i reguł socjotechniki duszpasterskiej, to rozdział ostatni może go zadowolić w pełni. Wnioski i dezyderaty są formułowane przede wszystkim pod
adresem duchowieństwa, od którego powinna zacząć się wszelka odnowa. Tak
postawiona teza przewija się bezpośrednio lub pośrednio na wielu stronicach
tej książki.
Niektóre z formułowanych postulatów mają charakter ściśle sprecyzowanych
dyrektyw pod adresem osób odpowiedzialnych za całokształt duszpasterstwa
w diecezji i mogą stanowić podstawę odpowiednich decyzji o charakterze ogólnodiecezjalnym. Idzie w istocie rzeczy o pogłębienie tego trwającego przeszło
50 lat procesu wychowania eucharystycznego wiernych. Przed katechezą
i nauczaniem stoi ogromne zadanie przybliżenia wiernym misterium Eucharystii. Zapoznanie się z omawianą pracą pozostawia przeświadczenie, że problemy wychowania eucharystycznego nie są dzisiaj tylko domeną praktyków,
ale są badane przez naukę, że sformułowano w tej dziedzinie wiele dyrektyw
i przesłanek optymalnych dla praktyki. Obecnie jest czas na ich realizację.
W tym między innymi przejawia się optymizm pastoralny wynikający z analiz
zawartych w pracy.
Jak wynika z dokonanego przeglądu problemów zawartych w recenzowanej
książce (z konieczności skrótowego), ma ona charakter wielowątkowy i obejmuje swoim zakresem bardzo rozległą problematykę zawartą w haśle „wychowanie eucharystyczne". W strukturze pracy obok nurtu teoretyczno-histo-

(5)

'

RECENZJE

341

rycznego zaznacza się szczególnie dobitnie nurt empiryczno-praktyczny, obydwa zresztą wzajemnie się uzupełniają i nadają książce swoisty charakter.
Ideą wiodącą i zasadą konstrukcyjną jest próba kompleksowego ujęcia omawianych zjawisk. Zawartość książki należy uznać za interesującą, a każdy
rozdział zawiera wiele ciekawych analiz pastoralnych. Ma ona jeszcze i tęj
zaletę, że przedstawia w jasny sposób, prostym językiem, ważne problemy
pastoralne. Prezentacja materiału w przedstawieniach tabelarycznych oraz
w klarownych interpretacjach i komentarzach ułatwia lekturę. Książka powinna trafić do szerokiego grona duszpasterzy (zbyt mały nakład), którym dostarczy z pewnością materiału do refleksji.
Na ten generalny wniosek, nasuwający się po przestudiowaniu tekstu, nie
mają większego wpływu drobne, szczegółowej natury zastrzeżenia. Można
zwrócić uwagę na te fragmenty pracy, które mogą być krytykowane przez
socjologów religii. Autor książki używa w dwóch znaczeniach terminu dominicanłes, raz w znaczeniu określenia wszystkich obecnych na Mszy św. (s. 43),
drugi raz na oznaczenie wiernych zobowiązanych do uczestnictwa w niedzielnej względnie świątecznej Mszy św. (s. 211). Tymczasem w sensie ścisłym termin dominiccintes wyraża proporcję pomiędzy faktyczną liczbą wiernych obecnych na Mszy św. w przeciętną niedzielę roku a liczbą zobowiązanych do tego
uczestnictwa. Można by się spierać z ks. Rakiem co do sposobów uzasadniania roli socjologii religii w badaniach nad religijnością, czy rzeczywiście ,,na
podstawie tego, co wierni sami o sobie powiedzą, można wskazać na obecność
łaski w życiu danego chrześcijanina albo przynajmniej poznać, że łaska, którą
chrześcijanin przyjmuje, nie jest u niego skuteczna" (s. 27). Tymczasem dla
socjologa religii Bóg jako „partner interakcji" człowieka religijnego, oddziaływanie Boga na człowieka poprzez łaskę, to tereny niedostępne dla penetracji
badawczej.
Niezbyt przekonywująco uzasadnia się potraktowanie sześciu wybranych
parafii jako „próbki reprezentacyjnej" dla całej diecezji. Pominięcie w wyborze do badań parafii zlokalizowanych w tak wielkich ośrodkach miejsko-przemysłowych, jak Katowice, Chorzów, Tychy i innych podważa zapewnienie
o reprezentatywności wyselekcjonowanych parafii. Inna rzecz, czy do jakościowej analizy mentalności i poglądów wiernych odnośnie do Eucharystii potrzebna jest reprezentatywna „próbka" respondentów. Pewne wątpliwości budzi dobór pytań w kwestionariuszu ankiety skierowanej do księży. Zbyt wysoki procent braku odpowiedzi wskazuje, że część księży po prostu nie była
w stanie odpowiedzieć na postawione pytania. Być może, bardziej uzasadnione
byłoby oddzielne badanie mentalności i poglądów na temat Eucharystii u samych księży i u wiernych.
Wskazać również należy na pewne nieścisłości w prezentowanych przez
autora analizach tabel i merytorycznych interpretacjach niektórych ustaleń.
W tekście mówi się o 33% proboszczów przekonanych, że parafianie wiedzą
o wielorakiej obecności Chrystusa w sprawowaniu liturgii, tabela zaś wykazuje 43,1% takich proboszczów (s. 225 i s. 227). Podobny przykład można znaleźć na stronach 234—236. Rzuca się w oczy rozmaitość formułowania przypisów (np. s. 207, 212, 253, 267), odsyłanie czytelnika do aneksów z kwestionariuszem ankiety, której pomyłkowo nie załączono do książki (s. 24 i s. 277),
różnie podawana jest liczba parafii w diecezji: 309 i 311 (s. 24 i s. 210). Istnieją
wreszcie pewne zbyt ostre konstatacje, co do których można mieć pewne zastrzeżenia, jak np. „Odpowiedzi te świadczą, że wierni nie rozumieją dobrze
Mszy św. Oni sami są raczej ludźmi, owszem, religijnymi, jak religijnymi byli
pogańscy Rzymianie ..." (s. 291).
Powyższe uwagi krytyczne nie stanowią zarzutów wobec autora, który cel
swojej pracy jasno określił oraz cel ten precyzyjnie i przekonywująco zrealizował. Zawarte w książce wnioski i spostrzeżenia stymulują do dalszych badań
oraz do konfrontowania ich wyników z rezultatami uzyskanymi wcześniej. Je-
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żeli nie zostaną podjęte analogiczne prace nad wychowaniem eucharystycznym w innych diecezjach, warto powtórzyć po 10 latach te same badania
w rozbudowanej formie w diecezji katowickiej 2 . Stałaby się diecezja katowicka swoistym „laboratorium społecznym" do badania zagadnień wychowania
eucharystycznego. Studium ks. Raka stymuluje do tego rodzaju poszukiwań
badawczych, będąc punktem wyjścia i podstawą do rozważań i dyskusji nad
drogami rozwoju katolicyzmu polskiego w okresie posoborowym, stanowiąc
znaczący wkład w powolne rozwiązywanie tego problemu.
Ks. Janusz Mariański

2
Warto byłoby w powtórzonych badaniach wykorzystać niektóre pomysły z badań
niemieckich i austriackich. Religion und Kirche in Österreich, I—III — Hauptauswertung der Synodenbefragungen in Oberösterreich, Kärnten und Tirol. Institut für kirchliche Sozialforschung — Nr. 113, 114, 122, Wien 1973. Katholiken und Pfarrgemeinde.
Institut für kirchliche Sozialforschung des Bistums Essen — Bericht Nr. 90, Essen 1976.
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FILOZOFIA CZASU PRÓBY, Editions du Dia-

Andrzej Grzegorczyk (ur. 1922) z wykształcenia matematyk i filozof, od początku działalności naukowej zajmował się tymi dwiema dziedzinami.
Pracował na Wydziale Matematycznym Uniwersytetu Warszawskiego, potem w Instytucie Matematyki PAN, obecnie w Instytucie Filozofii i Socjologii
PAN.
Od roku 1978 jest członkiem Międzynarodowego Instytutu Filozofii. Opublikował szereg książek, rozpraw naukowych oraz esejów literackich.
Ostatnio nakładem Wydawnictwa Editions du Dialogue w Paryżu ukazała
się książka tego autora pt. „Filozofia czasu próby". Stanowi ona refleksję filozoficzną nad obecną sytuacją człowieka w świecie.
Książka składa się z przedmowy, siedmiu rozdziałów i zakończenia. Tytuły
kolejnych rozdziałów: ,.Podstawy syntetycznego obrazu ludzkiego losu". —
(rozdz. I), „Kilka rysów sytuacji konfliktowych" — (rozdz. II), „Rola nauki" —
(rozdz. III), „Przyjęcie świata punktem wyjścia w kształtowaniu postawy" — (rozdz. IV), „Akceptacja drugiego człowieka" — (rozdz. V), „Humanistyczna utopia przyszłości i strategia dążenia" — (rozdz. VI), „Ostateczne
wyzwanie" — (rozdz. VII), sygnalizują kolejno po sobie następujące etapy
procesu myślowego, zmierzającego bardzo wyraźnie ku człowiekowi, a ściślej
ku zrozumieniu zagadki ludzkiego losu.
W przedmowie A. Grzegorczyk wyraża chęć zebrania w książce najważniejszych zagadnień filozoficznych, będących podstawą do rozważań nad obecną
sytuacją światową.
I tak punktem wyjścia (rozdz. I) jest poszukiwanie syntetycznej wizji ludzkiego losu jako podstawy dla pracy nad przekształceniem ziemskiej rzeczywistości naszego istnienia. Ta chęć przekształcenia bierze się — zdaniem autora — z pragnień zaspokojenia podstawowych ludzkich potrzeb.
Na całość obrazu składa się szereg ważnych elementów. Ciężar ludzkiego
losu — skutek niezaspokojenia elementarnych potrzeb, kruchość życia — ze
względu na wiele niebezpieczeństw, niewspółmierność pragnień lub potrzeb
do źródeł ich zaspokojenia. Potem, pragnienie utrzymania życia, potrzeby duchowe — jawią się jako pragnienie przekroczenia zwierzęcości, przeciwstawienie tendencji biologicznych tendencjom duchowym. Dalej, współczucie —
jako jeden z podstawowych specyficznie ludzkich motorów popychających nas
do czynów nie dających się w głębi wytłumaczyć dążeniami samozachowawczymi, pragnienie uznania ważności swojego życia i swoich wysiłków. Wreszcie czynnikiem współtworzącym obraz ludzkiego losu jest istniejąca w człowieku pokusa egoizmu, czyli wykorzystanie uzależnień dla własnego interesu.
Różna jest interpretacja tej wizji. Klasyczna nauka w przeciętnym odbiorze
ludzkim daje obraz społeczeństwa zdeterminowanego prawami socjologii, ekonomii lub psychologii. Jest'tò pesymistyczny obraz, gdzie walka między ludźmi
jest koniecznością życiową, jest bezwzględna. Temu potocznemu determinizmowi naukowego czy popularnonaukowego poglądu na świat. A. Grzegorczyk
przeciwstawia pięć tez o indeterminizmie ludzkiego losu: a) Ludzie kierują się
nie tylko swoim interesem, ale też poczuciem wartości moralnej czynu, b) Ludzie nie muszą odpowiadać na przemoc przemocą, c) Żadna struktura ani żadne
warunki zewnętrzne nie determinują jednoznacznie ludzkich zachowań, d) Każdy stosunek zależności w każdej strukturze narażony jest na pokusę egoizmu
i dominacji, e) W celu utrzymania stosunków symetrycznych i sprawiedliwych
potrzebny jest stały foysiłek moralny.
Tezy te oczywiście zdają się przeczyć pytaniu o zmienność. Jeśli bowiem
istnieją prawa zmienności, to zmiany są zdeterminowane. Rozwiązaniem tego
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problemu jest mys} autora, iż to, co w dziejach społeczeństw lub jednostek
można zauważyć jako zmianę zasługującą na nazwę rozwoju, ma bardziej charakter pewnego spontanicznego dojrzewania.
Podstawowym utrapieniem ludzkości są sytuacje konfliktowe (rozdz. II).
Pośród nich na czoło wysuwają się konflikty zbrojne między państwami. Mają
one charakter instytucjonalny. Owe instytucje to rządy, armie, oficerowie,
przemysł zbrojeniowy, tradycje, ambicje, ceremcJnie i rytuały. Autor stwierdza naturalność zjawiska wojny, nie uważa go jednak za rzecz normalną. (Patologia jest zjawiskiem powszechnym, a więc naturalnym, jednak nie jest zjawiskiem normalnym.) Dalsze rozważania koncentrują się wokół irracjonalności
motywów w zbrojnych konfliktach. Po prostu, obok przesłanek racjonalnych —
w obrębie egoistycznego punktu widzenia — wojna w uzasadnieniu zawiera
luki. Po pierwsze: daje korzyść małej liczbie obywateli; po wtóre: państwom
uprzemysłowionym burzy misterną strukturę pełną wzajemnych uzależnień,
zmniejsza szanse "i tempo rozwoju. Dlatego, jeśli dochodzi do wojny, to na
skutek złego ocenienia swego w tym interesij, ambicji zdobywczych i fanatyzmu. W tym miejscu pada również akcent na moralną patologię konfliktów
zbrojnych. U podstaw tego zjawiska leży egoizm, który można uważać za naturalny, ale to nie dowodzi, że powinien stanowić normę. Także żaden rodzaj
solidarności z jedną grupą nie powinien prowadzić do negacji istnienia innej
społeczności. Co więcej, względny spokój otrzymany w rezultacie pewnej
równowagi egoizmów, uważa Grzegorczyk za stan chorobowy, ponieważ przyczyny nieszczęść nie są tu przezwyciężone.
Na zakończenie tego rozdziału autor wylicza ponadnarodowe niebezpieczeństwa aktualnej sytuacji. Mianowicie: rozWój demograficzny ludzkości, wzrost
potrzeb i związane z tym podniesienie się zużycia rzeczy i energii przez poszczególnych ludzi, ograniczoność i wyczerpywanie się zasobów i możliwości
materialnej, jak też zniszczenie środowiska. W takim razie rodzi się pytanie,
jak temu wszystkiemu przeciwdziałać. „Jedyną strategią, jaką można wskazać,
jest rozpowszechnianie wiedzy o aktualnej sytuacji. Chotiażby nie dała pozytywnych rezultatów materialnych, jej ukazania wymaga samo przekonanie
0 godności człowieka".
Dalszym krokiem w refleksji filozoficznej nad obecną sytuacją człowieka
jest uświadomienie sobie roli nauki (rozdz. III). Czy tkwi w niej nadzieja ratunku? W odpowiedzi na to pytanie obserwujemy przesunięcie się dominanty
z nauki jako instytucji na człowieka. Bo nauka jest tym, czym ją sami uczynimy. ,,Może nas wyprowadzić z niemal beznadziejnej sytuacji obecnego świata
wtedy, gdy skupimy nasz wysiłek na wyjściu z tej sytuacji. Jeśli będziemy
w poznaniu szukać tylko przyjemności, partykularnych korzyści, dobrego
urządzenia się na służbie możnych i silnych, wówczas cały postęp naukowy
nic nie pomoże".
Punktem wyjścia w kształtowaniu postawy jest przyjęcie życia i rzeczywistości jako swojego losu (rozdz. IV). Jest to konieczne nawet w sytuacji, gdybym uważał że świat powinienem gruntownie przemienić. Akceptacja rzeczywistości pojmowana musi być jako zadanie. Inaczej nasze pretensje z faktu
nieprzyjęcia rzeczywistości stają się usprawiedliwieniem własnej bezczynności lub egoistycznych planów. Oczywiście to uznanie rzeczywistości, to również zgoda na tragizm losu. A więc akceptacja ograniczoności naszego życia,
choroby, śmierci i pracy — jako nieodłącznych towarzyszy naszej egzystencji.
Nie ma to jednak nic wspólnego z biernością.
Obok przyjęcia świata trzeba zaakceptować drugiego człowieka (rozdz. V).
1 lo każdego człowieka, bez względu na jego przekonania czy kolor skóry.
Oczywiście można akceptować człowieka jako jednostkę, ale można też i jako
anonimowego członka wspólnoty. Są ludzie, którzy przekonani o potrzebie
pracy dla ludzkości, rzeczywiście działają na forum organizacji międzynarodowych, a przecież nie zauważają i nie spieszą z pomocą konkretnemu, napot-
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kanemu na ulicy biedakowi. Życie nieraz jest jeszcze bardziej brutalne, kiedy
to hasła dobra społecznego są w rzeczywistości parawanem dla manipulacji
i zniewalania jednostki. Stąd bardzo słuszny wydaje się postulat autora, że
„wartość egzystencjalna każdego człowieka jest taka sama, a wartość grupy
nie różni się od wartości jednostki".
Stoimy jednak teraz wobec postulatu wolności jednostki a jej udziału, czy
raczej obowiązku względem wspólnoty. Jak to pogodzić? Otóż ma pozytywną
wartość moralną przymusowy udział w pewnej wspólnocie, bo służąc dobru
społecznemu, nawet pod przymusem, spełniamy dobro w ogóle.
Personalizm radykalny Grzegorczyka wyraża się szczególnie w propozycjach
uznania wroga za człowieka nam równego, uznania jego ludzkiej wartości.
To nie zakłada jednak braku sprzeciwu wobec wroga i jego niesprawiedliwej
działalności, ale postuluje sprzeciw moralnie dodatni. Sam typ personalisty
radykalnego funkcjonuje raczej na zasadach wychowawcy — wychowuje swego przeciwnika i siebie. Powinien on walczyć, ale bronią, która nie zabije, nie
zniszczy tego, co istotne w życiu.
Przekształcenie świata w pewnym zakresie jest możliwe (rozdz. VI). Modelem przyszłości, który można umiejscowić w czasie jako wizję możliwego stanu świata, jest mała utopia. Zadaniem jej jest doprowadzenie do stanu stabilizacji w zakresie tych elementów życia, które teraz napawają niepokojem.
Jako pierwszy punkt utopii staje zagadnienie dystrybucji dóbr podstawowych.
Każdemu należy zapewnić konieczne minimum. Ale żeby to zrealizować, trzeba
organizacji ogólnoświatowej. Nie uda się przy tym uniknąć konieczności przymusu, ale powinno się go oprzeć na swobodnej dyskusji. „Utopijność modelu
polega na wyobrażeniu sobie, że uda się ludzkość tak wychować, ażeby niedoskonałe jeszcze warunki znosiła w sposób zgodny ż wymaganiami moralności". Następnym punktem tej utopii jest odzyskiwanie składników rozproszonych — oczyszczanie wód ściekowych i wykorzystanie odpadów. Do tego
potrzebna jest jednak dyscyplina. Utrzymanie jej wymaga przymusu i w pewnym zakresie manipulacji. Przy czym, przez przymus autor rozumie — działanie siłą połączone z uznaniem celowości przez poddanego; natomiast przez manipulację — wprawianie kogoś w pewne zachowanie bez udziału jego świadomości. ,,Ze względów etycznych należy od nieświadomej manipulacji przechodzić do oddziaływania na świadomość". Bardzo ważnym punktem utopii
jest postawa pojednania i zgody międzynarodowej. Zakłada ona likwidację
wszystkich organizacji "wojskowych i tworzenie formacji porządkowych bez
broni.
Bardzo ważną rolę ma do odegrania szkolnictwo i wychowanie: Winny one
koncentrować swoje wysiłki na kształceniu postaw.
Granicę utopii wyznacza los człowieka, który nie rysuje się na przyszłość
jako lżejszy lub weselszy niż obecnie. Założyć przy tym należy, że postęp medycyny nie doprowadzi do zasadniczego" przedłużenia życia ludzkiego i że nie
jest możliwe rychłe osiągnięcie obfitości jedzenia, zaspokojenia innych potrzeb.
Po zakreśleniu wizji owej małej utopii A. Grzegorczyk prezentuje podstawową strategię działania. Polega ona na rozpowszechnianiu wiedzy o istniejących zagrożeniach, o problemach całego świata i o konieczności ogólnoświatowych akcji. Chodzi więc o rozwijanie w sobie i innych świadomości globalnej. Droga do tego prowadzi przez dawanie przykładu i szukanie wzorów
z przeszłości, aby pokazać, że zachowanie takie jest psychologicznie możliwe,
potem — przez usuwanie konfliktów, właściwe stosunki z sąsiadami? rozwijanie intencji ponadnarodowych i wreszcie przez zmianę zaangażowań wojennych na pokojowe. W tym ostatnim mieści się redukcja zbrojeń, stawianie
przed wojskiem zadań natury pokojowej, czy też tworzenie zamiast wojska
organizacji opartych na paramilitarnej dyscyplinie do służby na rzecz społeczeństwa.
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Ostatnim etapem filozoficznej refleksji autora jest rzucenie czytelnikowi
wyzwania (rozdz. VII). Wypowiada je w formie zdania: „dzielimy się naszymi
możliwościami przetrwania, niech każdy naród uwzględnia też pragnienie przetrwania innych narodów".
Zakończenie jest zwróceniem uwagi na pewną wadę książki. Jest nią ubóstwo ostatecznych rad praktycznych. Wynika to z faktu, że do zmiany obecnej
sytuacji świata, do pewnej jej poprawy, wymagany jest wysiłek i przyjęcie
proponowanego programu przez ogół. Jednostka, która decyduje się na taką
drogę, z góry stoi na straconej pozycji. Przstrzegając absolutnego szacunku
dla człowieka, wyłącza się ona z decydowania o biegu wydarzeń. Może natomiast wpłynąć na jednego lub drugiego z naszych bliźnich. „Czy w ten sposób
zmieniamy świat mniej, czy przeciwnie — bardziej lub głębiej, to jest sprawa
dość indywidualnego wyczucia wartości, wyczucia sensu życia".
Książka nie jest lekturą łatwą. Wymaga wysiłku intelektualnego i dojrzałości moralnej. Chodzi tu bowiem nie tylko o przedstawienie faktów, ale także
o ich wartościowanie, o ustosunkowanie się do człowieka. •
Największą trudność z pewnością stanowi przyjęcie skierowanego do czytelnika wyzwania. Ale czy tylko? Trudności rodzą się jeszcze wcześniej, mianowicie w momencie akceptacji personalizmu radykalnego.
Warto jeszcze podkreślić konsekwentne wyciąganie wniosków przez Grzegorczyka z przyjętego programu absolutnego szacunku dla każdego człowieka.
Z wielkim wyczuciem wskazuje na te momenty w naszym życiu, które są pozorem szacunku bliźniego. I może bardziej pociągający byłby jego program
życia, gdyby pozostawiał pewne wyjątki. Ale tego nie robi.
Książka utrzymana niewątpliwie w klimacie myśli chrześcijańskiej, jest
także wartościowa dla odbiorcy o innym światopoglądzie, a to z uwagi na
niezwykle humanistyczny obraz człowieka i świata.
Sądzę, że pozycja ta uczy globalnego myślenia i uświadamia wagę problemu.
Spełnia więc częściowo założenia. Na resztę wypada chyba jeszcze poczekać.
Józef Kupny
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Śląskie Studia Historyczno-Teoloqiczne XII (.1979)

M. G l a u s , DIE BEZIEHUNGEN DES VATIKANS ZU POLEN WÄHREND
DES II WELTKRIEGES, jako XI tom ,,Bonner Beiträge zur Kirchengeschichte,
Kolonia—Wiedeń 1979, ss. XXVI + 2 0 + 2 mapy.
Jest to materia! źródłowy, oparty na III tomie Actes et documents du. Saint
Siege, zawierającym dokumenty o sytuacji Kościoła w Polsce i w krajach nadbałtyckich w okresie II wojny światowej. Treścią wspomnianego tomu są nie
tylko papieskie encykliki itp., ale również liczne listy polskich biskupów. Ze
źródeł i literatury wykorzystał Autor bez mała wszystko, co w krytycznym
czasie oraz później pojawiło się na temat tego problemu. Świadczy o tym
osobny dział, petitem wypełniony, obejmujący przeszło 14 stron. Jedno podpada w tymże długim rejestrze, że Franz Wosnitza, pełniący obowiązki administratora, po deportacji biskupów katowickich, nie jest wymieniony jako dobrze zorientowany sprawodawca, lecz jedynie jako autor nieciekawego artykułu o biskupach katowickich. Brak na s. 1 wyczerpującego określenia terenu
„Wschodniego Górnego Śląska" i wzmianki choćby słówkiem o Śląsku Cieszyńskim. Dla zabezpieczenia sobie tyłów dobrał sobie Autor dwóch doradców,
którzy jednak w opisanym okresie byli jeszcze małoletni i nie potrafili wyobrazić sobie tego, co przeżywali dorośli w trwodze o jutrzejszy dzień.. Podobnie
nie oddano nastrojów, jakie sztucznie prowokowano po drugiej stronie kordonu granicznego. Według zdania Autora widziano właściwie w Polsce tylko
to „niegrzeczne dziecko", które według niemieckiego zwyczaju potrzebowało
chłosty, aby je nauczyć rozsądku i posłuszeństwa. Cóż to w dodatku musiała
być za nieczysta rasa, skoro według hitlerowskiego tygodnika ,,Der S.A.-Mann"
z dn. 28 X 1938, czyli już blisko rok przed napadem na Polskę, ks. kardynała
i prymasa Polski,Augusta Hlonda, okrzyczano Żydem. Autor wolał to skwitować milczeniem.
>'
Natomiast między wierszami na str. 11 Autor przypisuje jedynie ks. biskupowi Stanisławowi Adamskiemu zakaz używania języka niemieckiego we
wszystkich religijnych czynnościach, czyli tym samym również w konfesjonale.
Autor nie znał urzędowego organu diecezji katowickiej, czyli tzw. „Wiadomości Diecezjalnych, Organu Kurii Diecezjalnej w Katowicach", które w numerze 6/7 z czerwca/lipca 1939 r., w pozycji 143, z nakazu ks. biskupa Stanisława Adamskiego oraz w porozumieniu z kapitułą, prałatami, dziekanami i wicedziekanami całej diecezji opublikowały, że ,,1) dla uniknięcia większego
zgorszenia zawiesza się czasowo we wszystkich kościołach diecezji katowickiej używanie języka niemieckiego, także w kościołach, w których dotychczas
nie było ekscesów, 2) aby księża dziekani dekanatów, w których używano języka niemieckiego, potworzyli komisje, które w myśl mojej instrukcji ułożą
dla poszczególnych parafii nowy program stosowania języka niemieckiego, nie
oparty na dawnej tradycji, lecz wynikający z obecnego stanu liczebnego katolików niemieckich oraz z rzeczywistych potrzeb duszpasterskich. Po zbadaniu i ujednoliceniu tak ułożonych programów przez komisje diecezjalne przedłożę nowe prografiiy do ostatecznej decyzji Konferencji Episkopatu Polski, po
czym wprowadzę je w życie, 3) że zakaz nie dotyczy administracji Sakramentów Św., ślubów, pogrzebów i niepublicznych uroczystości organizacji kościelnych... o zarządzeniu powyższym jako wykraczającym poza przepisy artykułu 23 konkordatu powiadomiłem niezwłocznie J. E. Kardynała Prymasa Polski
oraz J. E. Nuncjusza Apostolskiego".
Na s. 49 Autor zdradza swoją niewiedzę w sprawie szkolnej nauki religii
w szkołach i jej kontroli przez czynniki nadrzędne. Na s. 74 podano w krótkim
zarysie protesty Watykanu przeciwko hitlerowskiej polityce wyznaniowej
w Polsce. Od razu po napadzie hitlerowców na Polskę Watykan starał się
o skierowanie do Polski delegata i proponowano do tej misji polskiego nuncju-
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sza Filipa Cortesiego, który na razie przebywał w Rumunii. Sprzeciwiła się
temu Francja, gdyż wtedy Cortesi musiałby nawiązać oficjalny kontakt z Niemcami, co Równałoby sią z uznaniem okupacji hitlerowskiej. Tego samego zdania
były Anglia i polska emigracja. Tymczasem Orsenigo, nuncjusz apostolski
w Niemczech, już sią porozumiał z niemieckim Ministerstwem Spraw Zagranicznych i otrzymał odpowiedź negatywną. Jedynym odniesionym sukcesem
było zezwolenie na przewiezienie archiwum nuncjatury warszawskiej do Berlina, przeprowadzone przez radcą Karola Collego w marcu 1940 r.
Na s. 94 stwierdza Autor, że po niezliczonych i daremnych protestach Watykanu coraz rzadsze stały sią formalne sprzeciwy Stolicy Apostolskiej, gdyż
okupant w miejsce poprawy warunków okazywał coraz okrutniejsze nastawienie, szczególnie w Poznańskiem, skąd wysyłano oferty do przedsiębiorstw budowlanych na kupno materiałów budowlanych z rozbiórki świątyń katolickich.
Jedynie Górny Śląsk potraktowano trochą łagodniej, bo przecież przemysł wojenny bardziej niż każda inna gałąź przetwórcza potrzebował rąk do pracy.
Po długim milczeniu odezwał sią Watykan dopiero w dn. 3 II 1944 r., po
aresztowaniu kardynała Hlonda w opactwie Hautecombe we Francji. Oczywiście również tym razem bez pomyślnego skutku dla ks. Prymasa. Ks. kardynała
przetransportowano przez Paryż i Bar-le Duc do Wiedenbrück koło Paderborn s Znowu Watykan podniósł swój sprzeciw. Wówczas dopiero doczekała sią
Stolica Apostolska wiadomości z Berlina, że za pośrednictwem wrocławskiego
kardynała Bertrama i arcybiskupa Jaegera przydzielono Hlondowi pomieszczenie w katolickim przytułku w archidiecezji Paderborn. Odtąd Rzym pozostał
już bez wiadomości o losie Prymasa aż do uwolnienia go przez wojska amerykańskie w dn. 2 IV 1945 r.
Trzecią fazą, czyli ostatnie dwa lata wojenne, charakteryzowała rezygnacja
ze strony Rzymu, gdyż wszelkie dotychczasowe zabiegi Watykanu kończyły
sią fiaskiem a nawet pogarszaniem sią położenia Kościoła w różnych częściach
zniewolonej Polski. Ograniczono się tylko do rozmów z przedstawicielem niemieckiej nuncjatury w Watykanie, które oczywiście nie miały żadnego urzędowego charakteru. R. A. Graham pisał, że Stolica Apostolska odniosła tylko
jeden sukces a mianowicie, że wszyscy aresztowani i żyjący jeszcze księża
zostali umieszczeni w Dachau. Niestety, nawet to nie pokrywało się z faktycznym stanem rzeczy, gdyż np. z przebywających w Oświęcimiu duchownych rzadko kogo przeniesiono do Dachau. Nowy polski rząd emigracyjny zorganizował ministerstwo pod kierownictwem Władysława Sikorskiego i mianował Kazimierza Papee ambasadorem przy Stolicy Apostolskiej. Kilkakrotnie
tenże Papee prosił Sekretariat Apostolski, aby skierował ks. prymasa Hlonda
do Ameryki celem zorganizowania charytatywnej pomocy dla Polaków na
okupowanych terenach. Mimo wyraźnego podkreślenia charytatywnego aspektuk tego wyjazdu Stolica Apostolska na wyjazd prymasowi Hlondowi nie zezwoliła w obawie przed ewentualnym politycznym wydźwiękiem takiej decyzji, która mogłaby się jeszcze radykalniej odbić na negatywnym stosunku
okupanta zarówno do Kościoła katolickiego na zajętych terenach, jak też do
Stolicy Apostolskiej.
Kiedy papież Pius XII na Boże Narodzenie 1942 r. wyraźnie potępił okrucieństwa hitlerowców, rząd Raczkiewicza był z tego zadowolony i osobnym
dziękczynnym pismem uznał stanowisko Ojca św. Mimo to atmosfera między
rządem emigracyjnym a'Stolicą Apostolską coraz bardziej , się oziębiała, a wymiana korespondąncji pomiędzy Władysławem Raczkiewiczem, jako prezydentem polskiego rządu emigracyjnego, a papieżem Piusem XII stała się coraz rzadsza. Życzenia Raczkiewicza z okazji czwartej rocznicy koronacji papieża Piusa XII były skąpe, a podziękowanie Solenizanta jeszcze krótsze.
W dn. 23 XI 1940 r. Rumunia przystąpiła do tzw. Trój przymierza i zobowiązała się do wydania hitlerowcom wszystkich polskich wojskowych w zamian za
zapewnienie, ze hitlerowcy zastosują wobec wydanych żołnierzy takie same
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łagodne systemy, jakie cechowały obozy rumuńskie. Oczywiście były to puste
frazesy. Węgrzy natomiast bardzo życzliwie odnosili się do uchodźców z Polski, a Watykan wspomagał ich finansowo. Po przystąpieniu Włoch do wojny
dla polskich uciekinierów pozostały tylko dwa możliwe do przebywania kraje:
Portugalia i Turcja.
Problemy polskiego katolicyzmu: Przed najazdem hitlerowskim istniało
w granicach ówczesnej Polski 25 diecezji w ramach 5 prowincji kościelnych:
Gniezno-Poznań, Kraków, Wilno, Warszawa i Lwów, w którym oprócz rzymskokatolickiej prowincji mieściły się jeszcze siedziby orientalnego i armeńskiego rytu. Nie były obsadzone w chwili najazdu hitlerowców: Warszawa,
Siedlce, Tarnów i Sandomierz. Z początkiem wojny niemiecki nuncjusz przy
Watykanie oświadczył, że „jakiekolwiek ingerencje w kościelne życie ludności na okupowanych terenach nie są przewidziane. W razie ewentualnych
zmian w organizacji lub obsadzie w dalszej przyszłości porozumiemy się
z Watykanem". Był to cynizm, całkowicie sprzeczny z rzeczywistością. Hitlerowcy w okresie okupacji starali się nie tylko o zajęcie siedzib biskupich, ale
również o wypróżnienie kas i wysiedlenie biskupów. Chętnie byliby okupanci
widzieli, żeby biskup Adamski uciekł, gdyż wtedy nie pozwoliliby na jego powrót. Również w swoich pismach do Orseniga, nuncjusza niemieckiego, kardynał Bertram podkreślił, że ze względu na zaistniałą trudną sytuację w diecezjach Gniezno-Poznań, Chełm Żarski oraz Katowice, rząd niemiecki chętnie
widziałby sąsiedzką pomoc niemieckich biskupów i rzekomo prosiło go nawet
kilka osób, aby przejął administrację całej diecezji katowickiej, która przecież przez długie wieki terytorialnie należała do biskupstwa wrocławskiego.
Rzym na szczęście zupełnie zignorował udzieloną mu lekcję z dziejów Kościoła. Równie chętnie okupant widziałby zmianę biskupa w Katowicach (patrz
W. Borowski, Obowiązek niemieckiego biskupa. Duchowieństwo niemieckie
i okupacja Polski 1939—1945, Warszawa 1966). Przy tej sposobności dowiadujemy się, że w czasie II wojny światowej na 10017 polskich księży 3647 duchownych przebywało w obozach koncentracyjnych, zginęło zaś w nich 1996
kapłanów, z tego 1773 w Dachau.
Do ogólnych problemów duszpasterskich należała prośba ks. biskupa Adamskiego wniesiona do Kongregacji Sakramentów, aby w czasie okupacji zezwoliła zagrożonym księżom na celebrę mszy św. w domach prywatnych. Pius XII
zgodził się na to w dn. 27 I 1940 r. i to na całym terenie okupacyjnym.
Na str. 160 i następnych wraca Autor ponownie do poruszonego już tematu
o przyczynach zawieszenia języka niemieckiego w kościołach, w których dotychczas był praktykowany. Wobec narastających demonstracji oraz coraz
częstszych przeszkód w odprawianiu nabożeństw niemieckich Biskup zwołał
w dn. 22 VI 1939 r. zebranie dziekanów, wicedziekanów, kanoników i prałatów, aby im dać ustne polecenie zawieszenia wszelkich funkcji liturgicznych,
praktykowanych w niektórych świątyniach w języku niemieckim. Na uzasadnienie swojego zarządzenia podał trzy powody: 1) Kler ma trudności z językiem niemieckim, 2) Protestanci i inni odszczepieńcy staną się lepszymi patriotami, 3) Polityczne i nacjonalistyczne związki domagają się tylko języka polskiego w kościołach, w przeciwnym razie coraz częściej będą wzniecać awantury. Ks. Biskup musiał ustąpić, co potwierdził również kardynał Bertram w liście do nadprezydenta i gauleitera Wagnera w dn. 4 VI 1939 r. Natomiast ks. biskupa Adamskiego kardynał wrocławski zainterpelował dopiero w dn. 10 VII,
choć już w dn. 27 VII zniósł wszystkie polskie nabożeństwa w granicach diecezji wrocławskiej. Tymczasem Watykan zajął stanowisko obserwacyjne.
W piśmie pastoralnym z dn. 10 IX 1939 r. biskup Adamski odwołał swoje przedwojenne zarządzenie i zezwolił na wprowadzenie języka niemieckiego tam,
gdzie stacjonowały wojska niemieckie. (Patrz St. Golachowski, Materiały'do
statystyki narodowościowej Śląska Opolskiego z lat Ì910—1939, Poznań-Wrocław 1950).
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Końcowy fragment opracowania M. Claussa nosi nagłówek: „Milczenie Papieża". Jeszcze przed wybuchem wojny Francja żądała od Piusa XII publicznej deklaracji na rzecz narodu polskiego. Watykan odmówił jej ze względu
na katolików w Niemczech. Kilka dni po wybuchu wojny powtórzyła Francja
swoją propozycję i domagała się jej zrealizowania. Sądy są podzielone. Jedni
uważają, że Pius XII posunął się do granic możliwości, a inni, że dla Polski
niczego pożytecznego nie uczynił. „Milczenie Papieża" jest jednym z najbardziej dyskusyjnych tematów najnowszych dziejów Kościoła. W dn. 15 X 1939 r.
pojawił się w tej sprawie specjalny artykuł w „Osservatore Romano". Kilka
dni później, mianowicie w dn. 20 X 1939 r. ukazała się encyklika papieska
Summi Pontificatus, w której Papież konkretnie przedstawił losy polskiego
ludu, składającego żałosne skargi i mającego prawo do współczucia całego
świata w oczekiwaniu restytucji sprawiedliwości i pokoju. Dlatego rządy hitlerowskie utrudniały próby Watykanu w ulżeniu narodowi polskiemu w nieszczęściu i groziły wkroczeniem do Stolicy Apostolskiej, o ile watykańska stacja radiowa nie zaprzestanie swoich życzliwych programów o Polsce. Podobnie i wojska hitlerowskie zapowiadały podjęcie konkretnych kroków, o ile nie
znikną ze szpalt watykańskiej gazety wszelkie słowa uznania i współczucia
dla ciemiężonego lùdu polskiego.
Ks. Franciszek Maroń

J. B r o d a , DZIEJE PARAFII DIECEZJI CIESZYŃSKIEJ, Warszawa 1978,
ss. 89. Nakład 5000 w Wydawnictwie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
w PRL w Warszawie.
Autor jest znanym kustoszem niezbadanej biblioteki oraz archiwum przy
zborze Jezusa w Cieszynie, w którym mieszczą się jeszcze nieprzebrane i niestety niedostępne dla historyka skarby. Jedynym szczęśliwcem, któremu zezwolono na wgląd do tychże tajemniczych zasobów, był zmarły już Franciszek
Popiołek, który swoje spostrzeżenia opublikował w skąpym komunikacie Instytutu Śląskiego w Katowicach nr 46 z dn. 6 X 1935 r. Należało więc przypuszczać, że Autor skorzysta ze swego uprzywilejowanego stanowiska i pełną
garścią czerpać będzie ze stojących mu do dyspozycji archiwaliów. Tymczasem łączona bibliografia wskazuje, że korzystał z „Jungnitz-Moor, J. Visitati onsberichte, XIII, s. 114". Zapomniał dodać, że to wszystko mieści się w „Zeitschrift fur Geschichte und Kulturgeschichte Schlesiens, Opawa". Pomylił się
również w bliższym określeniu źródła, gdyż w podanym roczniku i na wskazanych stronach wyczytać można jedynie ,,o księżniczce z końskim łbem",
a przecież nie o to chodziło Autorowi. Nowością dla czytelnika jest również
notatka, że ks. biskup Emanuel v. Schimonski był autorem jakiegoś historyczno-topograficznego opisu. Chodziło widocznie o wydawane już od lat za wiedzą biskupa schematyzmy. Z tego samego powodu jest również nieaktualny
pizypis 13 o rzekomych rocznikach XI—XVI.
Dziwna to książka. Obrazkami budzi zachwyt, a czytaniem rozczarowanie,
szczególnie przy analizie bibliografii, która przecież ma być kręgosłupem nawet w popularnonaukowym opracowaniu.
Ks. Franciszek Maroń

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne XII (1979)

ENCYKLOPEDIA KATOLICKA, t. III. Cenzor — Dobszewicz, Lublin 1979, KUL,
ss VIII, 1408.
Każdy użytkownik korzysta z encyklopedii na swój własny sposób, zgodnie
ze swoimi potrzebami i zainteresowaniami. Zatem również i próba oceny, czy
raczej prezentacja kolejnego tomu Encyklopedii Katolickiej musi zawierać
w sobie, nie do wyeliminowania przecież, własny punkt widzenia piszącego recenzenta. Ważne jest jednak, żeby był to punkt świadomie obrany i aby miał
on możliwie najwięcej stycznych z oczekiwaniami i potrzebami czytelników.
Wydaje się, że wymóg ten zostanie w dużej mierze spełniony przez wybór
dwu dopełniających się płaszczyzn: teologicznej i pastoralnej, w których zostanie dokonana charakterystyka najbardziej reprezentatywnych haseł. W pierwszym wypadku będzie chodziło o uchwycenie nowych i twórczych ujęć, w drugim zaś zwrócimy, uwagę na znaczenie Encyklopedii Katolickiej dla duszpasterstwa. Wreszcie chodziłoby o podkreślenie sprawy nader istotnej, jaką winno
być pogłębione czytanie Encyklopedii, a więc nie sięganie do niej li tylko po
doraźnie potrzebne informacje, ale przyswajanie jej perspektyw poznawczych,
czyli, wypracowanej optyki widzenia człowieka oraz chrześcijaństwa i Kościoła.
Z pogłębionego rozumienia rzeczywistości wiary we współczesnym świecie będzie można z kolei czerpać głębokie inspiracje pastoralne.
W bieżącym tomie Encyklopedii Katolickiej znalazła się szeroka i doniosła
zarazem problematyka związana z chrześcijaństwem (kol. 397—418, zbiór.).
Można tu kolejno zapoznać się z głównymi interpretacjami samej genezy
chrześcijaństwa oraz śledzić jego historyczny rozwój aż po czasy najnowsze. Ze
względu na postępujące w dziejach rozbicie chrześcijaństwa, ukazanie jego doktrynalnego oblicza jest przedsięwzięciem niezwykle trudnym. Zaprezentowane
opracowanie '(kol. 410—413, R. Łukaszyk) dobrze wywiązuje się jednak z tego
zadania, stanowiąc jednocześnie przykład prawdziwie ekumenicznej syntezy. Prezentacja natomiast wkładu chrześcijaństwa w kulturę (kol. 413—416, W. Granat) pozostawia duży niedosyt, jakkolwiek wiele haseł szczegółowych uwzględnia odpowiednie dziedziny kultury w różnorodnych powiązaniach z chrześcijaństwem. Wymieńmy w tym kręgu tematycznym dwa znakomite hasła: chrześcijańska demokracja (kol. 385—391, J. Stefanowicz i M. Kunowska-Porębna) oraz
chrześcijańska filozofia (kol. 391—396, Z. Zdybicka i E. Zieliński). Podobnie
w kilku innych hasłach wkład chrześcijaństwa w kultury narodowe został pieczołowicie zarejestrowany, czego przykładem mogą tutaj być: Czechy (kol.
797—830), Chorwacja (kol. 237—253), Dalmacja (kol. 978—981), Dania (kol.
993—1003). Encyklopedia nie tylko zbliża nas do tych narodów i kultur, ale
staje się miejscem ich żywej obecności, jak również utrwala ich własne dziedzictwo życia chrześcijańskiego dla nich samych.
Niezwykle bogato prezentuje się problematyka dogmatyczna. Na pierwszym
miejscu należy niewątpliwie wymienić chrystologię (kol. 304—323, zbiór.) oraz
hasła tematycznie bezpośrednio z nią związane: chalcedoński sobór (kol. 50—
53) z trafnie ukazaną recepcją jego uchwał, chrystocentryzm (kol. 296—301)
z należycie uwydatnionym jego ogólnoteologicznym znaczeniem, communicatio
idiomatum (kol. 556—558), chrystofania (kol. 301—303), chrystogeneza (kol.
303—304), Chrystus Król (kol. 323—332), Chrystus w majestacie (kol. 332—336).
W dwóch ostatnich hasłach, podobnie zresztą jak w wielu innych, na podkreślenie zasługuje wartość opracowań ikonografii przy tematach teologicznych —
najczęściej jest to piękny owoc żmudnej pracy H. Wegner. Już samo wyliczenie
haseł wystarczająco orientuje, iż dydaktyka otrzymuje od Encyklopedii nieocenioną pomoc i impuls do gruntownej odnowy traktatu chrystologicznego. Przy
pełnym uznaniu walorów poznawczych hasła „chrystologia", dotyczy to zwłaszcza ekumenicznego naświetlenia tajemnicy Chrystusa, zaprezentowane opraco-
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wańie budzi pewne zastrzeżenia. Wpierw samo określenie chrystologii nie jest
zupełnie poprawne (!), czytamy bowiem: „chrystologia (gr. Christos — Chrystus; logos — słowo), doktryna objawiona o bosko-ludzkiej rzeczywistości
i zbawczej działalności Jezusa Chrystusa" (kol. 304). Nastąpiła tutaj niedopuszczalna identyfikacja samej treści objawienia z teologią jako nauką, której chrystologia jest częścią; biblijna doktryna o Jezusie Chrystusie stanowi, łącznie
z Tradycją, źród;o i normę dla chrystologii ściśle Leologicznej. Definicja słownikowa i zarazem istotowa chrystologii winna brzmieć następująco: dział teologii
systematycznej (-> dogmatyka), którego przedmiotem jest bosko-ludzka rzeczywistość i zbawcza działalność Jezusa Chrystusa.
Wśród typów chrystologii występujących w teologii judeochrześcijańskiei
wcale nie wymieniono chrystologii angelomorficznej (Engelchristologie), szeroko i wnikliwie opisanej w literaturze przedmiotu1. A że nie uczyniono tego
również przy angelologii (t. I, kol. 549—552), ani w haśle „anioł" (t. I, kol.
605—613), zatem czytelnik nie znajdzie nigdzie żadnych informacji na ten temat. Należałoby przynajmniej odpowiednią wzmiankę umieścić w haśle „Michał Archanioł". I jeszcze refleksja bardziej ogólnej natury. Ambitnie pojęte
zadanie encyklopedii typu humanistycznego nie wyczerpuje się na bilansowaniu wiedzy, ale obejmuje również przygotowanie dróg dla recepcji nowych
idei, które już kiełkują lub rozwijają się, w tym wypadku na polu nauk teologicznych. Ma to przecież ogromne znaczenie dla przyszłościowego kształtu
wiary chrześcijańskiej. Świadomość tego zadania wyraźnie przebija z kart
Encyklopedii Katolickiej, co ujawnia się m.in. w eksponowaniu pluralizmu teologicznych modeli interpretacyjnych (por. hasło „Bóg", L. II, kol. 942—947).
Stąd rodzi się pytanie, dlaczego podobnego zabiegu nie zastosowano przy chrystologii, która aktualnie stanowi znakomity przykład pluralizmu teologicznego,
na co wskazują nowsze opracowania2.
Ważne miejsce w prezentowanym tomie zajmuje sakramentologia. Problematykę otwiera charakter sakramentalny (kol. 74—77, A. Skowronek), następnie
znajdujemy wszechstronnie opracowany chrzest (kol. 352—368, zbiór.) oraz chorych namaszczenie (kol. 256—261, zbiór.). Opracowania te są dobrym świadectwem odnowionej w duchu personalistycznym sakramentologii, przy czym
w każdym haśle harmonijnie połączono aspekt doktrynalny, ekumeniczny, liturgiczny i prawny. Z kolei szeroko pojętą naukę o łasce prezentują następujące
hasła: charytologia (kol. 89—91), charyzmat (kol. 92—98), dary Ducha Świętego
(kol. 1033—1037)^ Do imponujących haseł, tak pod względem doniosłej treści,
jak i wieloaspektowego ujęcia, należy człowiek (kol. 881—920, zbiór.) oraz dialog (ko!. 1257—1288, zbiór.). Ostatecznie cała treść objawienia' i środki zbawienia skierowane są do człowieka i to zawsze z pełnym respektowaniem jego godności i wolności, a więc w duchu dialogu. Człowiek w tym dialogu coraz głąbiej
poznaje, kim jest Bóg i po co istnieje Kościół. W ten sposób chrześcijaństwo
staje się konkretnym wydarzeniem w osobie ludzkiej, a człowiek odnajduje
i realizuje pełnię swego człowieczeństwa w chrześcijaństwie. A że ten proces,
personalistyczny i historyczny zarazem, dokonuje się w konkretnym społeczeństwie i konkretnej kulturze, dlatego też Encyklopedia wprowadza nas w bliższe
poznanie takich zjawisk jak: decentralizacja, dechrystianizacja, dehellenizacja,
dehumanizacja, deideologizacja, demitologizacja, demityzacja, desakralizacja. #
1
Por. J. B ä r b e l , Christos Angelos, Bonn 1941,. 1964«; W. M i c h a e l i s , Zur Engelchristologie
im Urchristentum,
Basel 1942; J. D a n i é l o u , Théologie du Judëo-christianisme, Tournai 1957, s. 167—198; A. G r i l l m e i e r , Le Christ dans la tradition
chrétienne, Paris 1973, s. 61—82.
2
Por. W. K a s p e r , Jesus de Christus, Mainz 1974, 13—31; B. M o u l i n ,
New
Trends in Christology,
Biblical Theology Bulletin, 4(1974), 33—74; A. N o s s o 1,
Chrystologia
egzystencjalna,
RTK 22(1975) z. 2, 73—88; tenże, Per Christum et in
Christo. Kierunki współczesnej
chrystologii
katolickiej,
CT 78(1975), s. 233—253.
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Dogłębne odczytanie dialogowej struktury ekonomii zbawienia oraz pochylenie się z miłością nad człowiekiem stwarza właściwą płaszczyznę do rozważania wszelkich zagadnień pastoralnych. W tym kontekście kilka haseł może pobudzić nas do refleksji i dać impuls do działania. I tak specjalne dziedziny duszpasterstwa zostały opracowane w następujących hasłach: chorych duszpasterstwo (kol. 253—256), Cyganów duszpasterstwo (kol. 678—680), dobroczynne
duszpasterstwo (kol. 1385—1389).
Dla pedagogiki religijnej, która wciąż czeka na pełne zainteresowanie duszpasterzy, z pewnością dużą pomocą okażą się następujące opracowania: charakter (kol. 68—74), charakterologia (kol. 77—78), charkateropatia (kol. 78—79),
decyzja (kol. 1080—1083) — wszystkie autorstwa Z. Chlewińskiego — oraz diagnostyka wychowawcza (kol. 1240—1242, S. Kunowski i J. Tarnowski). Osobne
znaczenie dla refleksji pastoralnej może mieć lektura dwóch haseł: czytelnictwo
religijne (kol. 953—959) i diecezjalne czasopisma (kol. 1309—1315). Za te pionierskie i wiele mówiące opracowania należy się szczególne uznanie i wdzięczność autorce, p. Marii Kunowskiej-Porębnej.
Stawiając na półce trzeci już tom Encyklopedii Katolickiej można mieć pełne
przeświadczenie, iż każdorazowe korzystanie z niej staje się spotkaniem
z prawdą.
Ks. Franciszek Szulc
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H a n n a W o l f , JEZUS ALS PSYCHOTHERAPEUT, Stuttgart 19792, ss. 180.
Książka, której podtytuł brzmi: ,,Działalność Jezusa Chrystusa jako model
dla współczesnej psychoterapii", powstała z doświadczeń autorki1 nabytych
w okresie jej praktyki psychoterapeutycznych, kiedy to w zrozumieniu i określeniu stanów psychicznych służyły jej pomocą sytuacje i wyrażenia biblijne.
Nie bez znaczenia dla treści książki jest jej okładka, nawiązująca do symboliki
Karola Gustawa Junga. Symbole, wykorzystane w teorii jungowskiej, miały
duże znaczenie w działalności Jezusa z Nazaretu, który posługiwał się nimi
przede wszystkim w przypowieściach. Jezus był mistrzem w posługiwaniu sią
nimi. Przy pomocy symboli nawiązywał kontakt z ludźmi, trafiał do ich wnętrz.
Symbole były nośnikiem pewnych wartości, które utożsamiają się z Jego osobą. Jedną z takich wartości jest zdrowie, które w sposób operacyjny można
by określić jako przedmiot troski lekarzy i psychologów. W tym znaczeniu
można by nazwać Jezusa lekarzem lub psychoterapeutą. Był psychoterapeutą
doskonałym, i jako taki może służyć za wzór wszystkim dzisiejszym ludziom,
parającym się psychoterapią.
W pierwszym rozdziale autorka stawia pytanie: Co było specyficznego w psychoterapii Jezusa? W kolejnych czterech rozdziałach próbuje wykazać, że znamienne w niej było: odwoływanie się do woli człowieka (,,Czy chcesz być
zdrowy?"), do jego odwagi spotkania się z samym sobą (poznanie siebie), odwagi podjęcia własnej decyzji oraz zachęta do wytrwałego działania. W ostatnim
rozdziale autorka stwierdza, że w sumie oznacza to stałą humanizację człowieka, która jako cel przyświecała Jezusowi, co jest również celem dzisiejszych
psychoterapeutów. Warunkiem takiej humanizacji jest właściwe rozumienie
człowieka (Kim jest człowiek? Jaki?), w czym bardzo pomocna jest osobowość
Jezusa jako doskonały wzór.
Hanna Wolff w swojej argumentacji odwołuje się"do dwóch źródeł: Ewangelii i życia. Z Ewangelią analizuje głównie przypowieści; z życia natomiast opisuje przypadki, z jakimi zetknęła się w praktyce psychoterapeutycznej. Próbuje
dopatrywać się wspólnych elementów w zachowaniu się ludzi zwracających się
o pomoc do Jezusa, jak i do psychoterapeuty. Analizuje ich zachowanie w świetle analitycznej teorii jungowskiej. Mówi więc o strachu przed własnym „cieniem", będącym nieszczerością prowadzącą do projekcji (rzutowania) swojej
„ciemnej strony" w sposób nieświadomy na drugiego człowieka (względnie
stanu czy rzeczy). Np. faryzeusz projektujący swój „cień" na celnika, doznaje
przez to ulgi i poprawy swojego samopoczucia. Celnik staje się jakby „kozłem
ofiarnym". W życiu np. małżeńskim takim ik.ozłem ofiarnym może być żona
względnie mąż, gdy jedno na drugie rzutuje swoją „ciemną stronę". Cień musi
być rozpoznany. Ma się to dokonać poprzez spotkanie z sobą. Jest ono możliwe
jedynie wtedy, gdy następuje z kimś, kto sam nie projektuje. Jezus jest doskonałym wzorem. Nie projektował On swojego „cienia", gdyż go w ogóle nie
posiadał. Psychoterapeuta natomiast, obojętnie jaki jest, posiada jakiś swój
„cień" i tym samym jest narażony na projektowanie go na pacjenta. Aby tego'
uniknąć, winien sam siebie analizować. Przedmiotem jego samoanalizy winno _
1
H a n n a W o l f f , ur. 1910 w Essen, studiowała prawo i ekonomią polityczną
w Monachium, Heidelbergu i Berlinie, teologią w Tübingen, psychologię głębi w Zurychu. Docenturę zrobiła w Indiach, gdzie zajmowała się również pracą misyjną przez
ponad 20 lat. Po powrocie da RFN pracowała jako katechetka i psychoterapeutka.
W 1975 r. ukazała się jej książka Jesus der Mann, której jakby dalszym ciągiem jest
omawiana tutaj książka, ukazująca Jezusa jako psychoterapeutę.
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być zarówno to, czy w swoim zachowaniu kieruje sią własnym przekonaniem,
jak też, czy jest ono sterowane przez czynniki zewnętrzne. Rezultatem takie]
analizy może być konieczność przeciwstawienia się środowisku, tak jak musiał to czynić Jezus. Autorka pyta: Gdzie był głos psychoterapeutów, kiedy
w RFN dyskutowano problem przerywania ciąży? Przecież przede wszystkim
oni mieli ku temu powody. Do psychoterapeutów przychodzą bowiem właśnie
kobiety posiadające tego rodzaju problemy. Autorka przestrzega, aby nie stali
się w tej sytuacji „ślepymi przewodnikami ślepych".
W zwróceniu uwagi na ogromne znaczenie osobowości psychoterapeuty i osobowości Jezusa, który był samą terapią, należy dopatrywać się najcenniejszego
wkładu autorki w zagadnienie współczesnej psychoterapii.
Pozostaje jednak pytanie, czy autorka osiągnęła w pełni swój cel, który sobie
założyła, czy ukazała w pełni postać Jezusa jako wzór dla dzisiejszej psychoterapii? Myślę, że wskazując na Jezusa, zwróciła uwagę na pewne cechy osobowościowe, o zdobycie których powinien zabiegać psychoterapeuta. Można
jednak również wysuwać pewne zastrzeżenia odnośnie do samego nazwania
Jezusa psychoterapeutą. W sensie przenośnym na pewno można to uczynić,
gdyż sam Jezus nazywał siebie przecież lekarzem. Jeśli jednak mowa o lekarzu
w sensie dosłownym, to kojarzy nam on się z szeregiem rozmaitych metod, zarówno diagnostycznych, jak i terapeutycznych. W tym kontekście trudno powiedzieć, jakimi metodami psychoterapeutycznymi posługiwał się Jezus. Nie
były Mu bowiem potrzebne żadne techniki diagnostyczne ani terapeutyczne.
Posługiwał się symbolami, ale w innym chyba sensie aniżeli Jung, który wykorzystywał je do diagnozy, a pośrednio i do terapii. Można się zgodzić z autorką, że wiele zachowań Jezusa było podobnych do poczynań psychoterapeutów
o orientacji jungowskiej. Ale na tej samej zasadzie ma On również wiele wspól nego z różnymi innymi kierunkami psychoterapeutycznymi. Na podstawie
Ewangelii nie można preferować żadnego z 'kierunków psychoterapeutycznych,
podobnie jak nie można na jej podstawie mówić o wyższości jakiejkolwiek
techniki. Można natomiast"mówić o człowieku, który tą techniką się posługuje.
W tym znaczeniu wartość książki Hanny Wolff pt. Jezus jako
psychoterapeuta
jest niepodważalna.
Ks. Henryk Krzysteczko

