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Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne XIV (1981)

Ks. H e n r y k M u s z y ń s k i , SŁOWO NATCHNIONE. ZARYS TEOLOGICZNYCH TREŚCI NATCHNIENIA BIBLIJNEGO, Kraków 1983, ss. 100 (Polskie Towarzystwo Teologiczne).
Taka monografia poświęcona natchnieniu była bardzo potrzebna, bo od ukazania się
podobnej pracy profesora Wydziału Teologicznego U. J. w Krakowie — Ks. Józefa Archutowskiego minęło już ponad pół wieku (1930V. Ukazywały się na ten temat jedynie
rozdziały wstępów ogólnych do Pisma Świętego^ oraz artykuły3. A rzecz była na nowo
omawiana w związku z ukazaniem się w Konstytucji Dei Verbum trzeciego rozdziału na
temat natchnienia4.
Ujęcie tej problematyki przez ks. H. Muszyńskiego, aczkolwiek w zarysie, jest świeże i wszechstronne.-Wskazuje on najpierw na to, że natchnienie jest tym, co Biblię odróżnia od apokryfów oraz innych ksiąg religijnych, uważanych poza judaizmem i chrześcijaństwem za święte; ono nadaje księgom zawartym w Biblii autorytet wiążący dla ludzkich sumień. Stąd poznanie natchnienia jest tak ważne. Stanowi ono jednakże misterium wiary, tajemnicę współdziałania Boga z człowiekiem w procesie powstania ksiąg
świętych, dlatego też rozważanie natchnienia na płaszczyźnie samego rozumu nie może
dać pełnego rezultatu. Jest ono, jak pisze Autor, „nieodzownym warunkiem rozumienia orędzia biblijnego jako Słowa samego Boga" (I. 3). Od niedawna określa się natchnienie jako charyzmat Ludu Bożego; otrzymał go on z objawieniem. Jest to więc dar
ściśle nadprzyrodzony, nie można na niego niczym zasłużyć. Ks. Muszyński, zgodnie
z powyższą tendencją, opisuje natchnienie biblijne jako nadprzyrodzone, charyzmatyczne działanie Boga, obejmujące cały proces powstawania, rozwoju i napisania ksiąg
świętych. Jest to rodzaj nadprzyrodzonej wewnętrznej pomocy użyczanej ludziom
uczestniczącym w tymże procesie. A jaki jest tego wynik? Przekazanie na kartach Biblii
Starego i Nowego Przymierza pełnej zbawczej prawdy zamierzonej przez Boga „w sposób pewny, wiernie i bez błędu" (KO 11).
W tej opisowej definicji natchnienia działanie Boże zostało poszerzone"na cały proces kształtowania się ksiąg oraz na wszystkich ludzi, którzy czynnie a nie tylko materialnie współdziałali w tworzeniu, przekazywaniu i spisywaniu świętych ksiąg biblijnych.
Dotychczas ujmowano ten proces ciasno, ograniczając natchnienie, czyli współdziałanie Boga z człowiekiem w powstaniu Biblii, do pisarzy natchnionych. Proces kształtowania się Biblii rozważano przy tym prawie wyłącznie w kategoriach indywidualnych.
Badania przeprowadzone w ostatnim czasie nad teologią Słowa Bożego, badania literackie nad Biblią, poznanie środowiska religijnego oraz uwarunkowań społecznych zawartych w Biblii tekstów zwróciły uwagę na to, iż spisanie ksiąg stanowi jedynie ostatnie
ogniwo w procesie formowania się ksiąg biblijnych, trwającego niekiedy bardzo długo,
bo całe wieki. Przed spisaniem miał miejsce okres tradycji ustnej. Spisania zaś dokonano we wspólnocie Ludu Bożego. Inny jest dzisiaj po prostu obraz historyczny oraz literacki Biblii. Charyzmat natchnienia trzeba odnieść do całego procesu kształtowania się
Biblii, a prócz tego należy mieć na uwadze kolektywne uwarunkowania całej wspólnoty
Ludu Bożego. Złożoność literacka Biblii wymaga traktowania pisarzy natchnionych łącznie z środowiskiem. W związku z innym obrazem historycznym i literackim Biblii dzisiaj rozumie się natchnienie skrypturystyczne, a więc działanie Ducha Bożego w Starym
i Nowym Przymierzu szerzej.
1

J. A r c h u t o w s k i , O Natchnieniu Pisma Świętego, Kraków 1930,120.
St. Łach, Natchnienie biblijne, w: Wstęp ogólny do Pisma Świętego, pod red. J. H o m e r s k i e g o , Poznań 1973,119—152.
3
U nas: Ks. J. H o m e r s k i e g o , Ks. Cholewińskiego, Ks. J. Frankowskiego, Ks. Cz. Jakubca i Ks. H. Muszyńskiego.
4
J. H o m e r s k i , O natchnieniu i inspiracji Pisma Świętego, w: Idee przewodnie soborowej Konstytucji O Bożym Objawieniu, Kraków 1968,67—88.
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Na dalszych stronach (6—20) przedstawia Autor biblijne świadectwa o natchnieniu
Ksiąg Świętych, najpierw ze Starego a potem z Nowego Testamentu; dzieli je na pośrednie i bezpośrednie. Wśród bezpośrednich świadectw Nowego Testamentu o natchnieniu Pisma Świętego znajdują się klasyczne teksty, które także Konstytucja o Objawieniu Bożym Soboru Watykańskiego II w rozdziale trzecim przytacza: 2 Tm 3,14—
16 oraz 2 Ρ1,19—21. Przy cytowaniu tych tekstów Autor czuł się słusznie zobowiązany
do posłużenia się językiem greckim. Trudno bowiem dokonać egzegezy 2Tm 3,14—16
bez technicznego wieloznacznego zwrotu pasa graphe theopneustos (wszelkie pismo od
Boga natchnione). Technicznie wypadły jednakże słowa greckie okropnie, niekiedy zamazane i nieczytelne. Czytelnik może mieć uzasadnione pretensje o ten brak dbałości o
estetykę druku. Potknięcia techniczne spotykamy niemal na każdej stronie książki, tak-,
że wówczas, gdy w użyciu jest czcionka polska. Szkoda, że książka tak bardzo potrzebna
i merytorycznie dobra, straciła wiele na skutek mało starannej redakcji technicznej.
Wśród świadectw o natchnieniu znalazł Autor także miejsce w punkcie trzecim na
omówienie skutków natchnienia według Pisma Świętego. Zalicza do nich: a) zbawczy
charakter prawdy objawionej; b) normatywność prawdy i skuteczność Słowa Bożego;
c) jedność i ciągłość Pisma Świętego oraz d) świętość ksiąg biblijnych. W ostatnim punkcie (s. 24 — 25) spotykamy podobną niedbałość przy oddaniu słów greckich. Nowość
nauki Vaticanum II o natchnieniu wyraża punkt a: Zbawczy charakter prawdy objawionej (s.21 — 22). Jak wyznajemy w Credo, qui propter nostrani salutem descendit de coelis, tak słyszymy w sformułowaniu Dei Verbum w rozdziale o natchnieniu to propter nostram salutem5. Pismo Święte zawiera prawdę, której ludzie potrzebują do osiągnięcia
zbawienia. Ks. Muszyński kończy ten punkt konkluzją: „Zbawcza moc obecna w Bożym
Słowie nie jest dziełem człowieka a skutkiem działania Ducha Bożego, którego potęga
w nim się objawia i aktualizuje (1 Tes 1,5), stąd zarówno Chrystus (J 14,6), jak i Duch
Święty (1 J 5,6) mogą być nazwani samą Prawdą, gdyż przez Jezusa w Duchu Świętym
prawda ta została objawiona i się realizuje".
W rozdziale trzecim (ss. 25 — 40) Autor daje zarys rozwoju nauki o natchnieniu od
czasów judaizmu i Nowego Testamentu przez okres patrystyki i średniowiecza,
z przedstawieniem nauki św. Tomasza z Akwinu w tym względzie (ss. 30 — 32) oraz Soboru Trydenckiego. W okresie nowożytnym jest tu dorobek Soboru Watykańskiego I
oraz są to próby ujęcia autorstwa Bożego ksiąg świętych w nowym świetle
w okresie między Vaticanum I i II przez J.B. Franzelina, J. Newmana oraz ujęcia tej
kwestii w encyklikach biblijnych: Providentissimus Deus (1893), Spiritus Paraclitus
(1920) oraz-Divino afflante Spiritu (1943). Tak dochodzi Autor do przedstawienia nauki
o natchnieniu w teologii współczesnej (ss. 40 — 58). Jest to przede wszystkim nauka o
natchnieniu Vaticanum II zawarta w Dei Verbum, w trzecim rozdziale.
Z Konstytucji o Objawieniu Bożym (1965) można wysnuć, zdaniem Autora, następujące postulaty odnośnie do przedstawiania natchnienia biblijnego: a) Właściwe rozwiązanie problemu nie może pójść w kierunku powtarzania nie używanych już więcej
przez sobór pojęć narzędziowości czy dyktanda, w to miejsce należy się posłużyć raczej
odpowiednimi terminami biblijnymi.
b) Należy wyraźniej uwypuklić aspekt dynamiczny i soteriologiczny działania Ducha
Świętego.
c) W duchu dokumentów soboru należy również poszerzyć aspekt kolektywny i eklezjologiczny działania Ducha Świętego, obejmując nim wszystkich, którzy czynnie współdziałali w powstaniu ksiąg Pisma Świętego, których orędzie było z reguły najpierw głoszone ustnie, a dopiero później spisane. Jedno i drugie miało miejsce w łonie wspólnoty
Ludu Bożego.
d) Wreszcie należy podkreślić trwały charakter charyzmatycznej obecności Ducha
Świętego w Słowie Bożym, co wiąże się ściśle z ciągłością zbawczej misji Kościoła oraz
niezastąpioną funkcją soteriologiczną Słowa Bożego.
5
A . J a n k o w s k i , Wprowadzenie do Konstytucji dogmatycznej o Objawieniu Bożym, w: Sobór
Watykański II. Konstytucje — Dekrety — Deklaracje. Tekst łacińsko — polski, Poznań 1968, ss.
531-533, 545-548.

\

(11)

RECENZJE

361

Wiele z dotychczasowych rozwiązań nie odpowiada wyżej wysuniętym postulatom;
bądź nie wystarczają (s. 44 — 48), bądź z powodu niewłaściwego rozumienia autorstwa
księgi — zbyt wąskiego uwarunkowanego tamtym czasem. Dzieła te powstawały zaś
anonimowo oraz przy współdziałaniu kolektywu. Błąd wynikał także ze statycznego rozumienia księgi, która odznacza się dynamizmem; bądź też nie uwzględniano dostatecznie uwarunkowań społecznych, wśród których księga się formuje. Chodziłoby tu o właściwe wykorzystanie Sitz im Leben, wysuwane przez Formgeschichte być może w przesadnej mierze, jednakże nie do pominięcia dzisiaj przy rozwiązywaniu kwestii natchnienia
oraz w ogóle przy uprawianiu egzegezy biblijnej.
Na ss. 48 — 58 Autor daje cenne i wyczerpujące omówienie prób nowych rozwiązań
natchnienia biblijnego, które uwzględniają w mniejszej lub większej mierze wyżej wymienione postulaty. Są tu próby ujęcia natchnienia biblijnego przez znanych egzegetów
takich jak: J. —M. Lagrange, P. Benoit, Κ. Rahner, J.L.McKenzie, P. Grelot, N. Lohfink oraz Α. Schökel. Zestawienie obok siebie tychże prób oraz ich przedstawienie jest
bardzo cenne, gdyż podobnego całościowego ich ujęcia nie znajdujemy w innych opublikowanych opracowaniach problemu natchnienia.
W dwóch ostatnich rozdziałach Autor odważył się na podanie własnego przedstawienia i rozwiązania problemu natchnienia (ss. 58—98). Traktuje w nich o istocie i naturze
natchnienia biblijnego. Przy ich studiowaniu nasuwa mi się jako uczniowi profesorów
Ks. A. Klawka i Ks. P. Stacha pytanie, czy Autor nie usiłuje aby zbyt wiele wyjaśnić,
skoro w końcu natchnienie stanowi misterium współdziałania Boga z człowiekiem
względnie z ludźmi w powstaniu Pisma Świętego?
Pisząc o autorach natchnionych Autor rozważa aspekt kolektywny i indywidualny
(ss. 64—-68). Godne uznania jest też połączenie tradycyjnej nauki o wpływie Boga—autora na rozum, na wolę i na władze wykonawcze autora ludzkiego (ss. 71 — 74) z tym co
nowe w nauce o natchnieniu. Autor nie pominął też interesującego pytania o świadomość autora natchnionego. Chodzi o odpowiedź na pytanie: Czy autorzy natchnieni byli
rzeczywiście świadomi, że ich władze wewnętrzne i całe ich działanie pozostawało pod
szczególnym wpływem Ducha Świętego? Autor sądzi, że posiadamy w tym względzie
zbyt mało danych pozytywnych, by dać na to pytanie odpowiedź jednoznaczną. Mieli
oni niewątpliwie świadomość posłannictwa. Ich działalność, wynikająca z niego, była
związana z innymi charyzmatami (proroctwa, apostolstwa, spełnianej ftinkcji). Chodziłoby jednakże o coś więcej. Czy mianowicie autorzy Ksiąg Świętych byli świadomi, że
każdemu ich działaniu towarzyszy osobne wspierające działanie Ducha Świętego?
Tego, zdaniem Autora, nie da się potwierdzić na podstawie samych danych biblijnych.
Można jedynie przyjąć, że posiadali oni taką samą świadomość, jaką posiada chrześcijanin o działającej w nim łasce Bożej. Wymiar Boski w działaniu człowieka w procesie
natchnienia jest poznawalny jedynie oczyma wiary. Z Pismem Świętym rzecz się ma
analogicznie jak z Chrystusem. Wszystko posiada w nim zarazem wymiar Boski i ludzki.
Autor natchniony zaś może być jedynie świadomy owego ludzkiego wymiaru.
W punkcie C (ss. 75 — 78) zastanawia się nad owym teandrycznym charakterem słowa biblijnego, dochodząc następnie do przedstawienia natury zjednoczenia słowa Bosko-ludzkiego. Tutaj, za Soborem Watykańskim II, sięga Autor do analogii pomiędzy
wcieleniem Chrystusa odwiecznego Słowa Bożego, a wcieleniem się słowa Bożego w Biblię. Są to tajemnice analogiczne, osiągalne jedynie przez wiarę i nie do zgłębienia aż do
końca. Już Pius XII przypomniał w Divino afflante Spiritu tę analogię, a była ona już
znana w patrystyce. Konstytucja o Objawieniu Bożym stwierdza (p. 13), że może tu być
mowa o analogii, a nie o identyczności obu wcieleń. Jedno i drugie wcielenie było zniżeniem. W teologii były znane terminy, które ten aspekt wyrażały: grecki synkatabasis
i łaciński condescensio. Grecki wywodzi się od św. Jana Chryzostoma (por. KO 13)1 Jak
odwieczne Słowo Boże uniżyło się we wcieleniu, stawszy się podobnym we wszystkim
do człowieka, prócz grzechu, tak i słowo natchnione przybrało postać języka ludzkiego
we wszystkim, prócz błędu.
W VI rozdziale Autor rozważa zakres i skutki natchnienia (ss. 78 — 88). Porusza tu
wpierw zagadnienia znane już z historii problemu natchnienia (natchnienie wyrazowe,
natchnienie cytatów i źródeł, s. 79) ; odpowiada też pozytywnie na pytanie o natchnienie
ν
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Septuaginty, przynajmniej w tych częściach, które nie zachowały się po hebrajsku lub
były od początku napisane po grecku (ss. 79—80). We wszystkich pozostałych przypadkach obowiązuje pnncipium, że natchniony jest oryginał.
Przy omawianiu skutków natchnienia biblijnego Autor, wierny tradycyjnej nauce,
przedstawia ją omawiając bezbłędność Pisma Świętego oraz stosunek prawdy Pisma
Świętego do nauk przyrodniczych i do historii. Rejestruje w tym względzie pogląd
N. Lohfinka (ss. 83 — 84): Nieomylność przysługuje Pismu Świętemu w pierwszym
rzędzie jako całości. P. Grelot wypowiada się w podobny sposób: Charyzmat natchnienia służy w pierwszym rzędzie przekazaniu pełnej prawdy zbawczej, którą poznaje się dopiero w świetle pełni objawienia w Chrystusie i w Kościele.
Praca kończy się omówieniem prawdy Pisma Świętego w ujęciu Vaticanum II (ss.
84 — 88). KO 11 podaje ważne stwierdzenie: „Należy uznać, że księgi Pisma Świętego
uczą prawdy, którą Bóg dla naszego zbawienia zechciał utrwalić w sposób pewny, wiernie i bez błędu". Nieomylność zaś przysługuje tylko tekstowi oryginalnemu
(s. 85). Prawda Pisma Świętego posiada charakter zbawczy. Prócz tego aspektu
Autor uwydatnił jeszcze, czego się na ogół nie spotyka, iż Biblia jest słowem żywym
i skutecznym Boga (ss. 86—88). Jest to myśl podjęta z Dei Verbum (p. 21). Słowo Boże
posiada identyczną moc, co Eucharystia. Słowo Boże zawiera prawdę zbawczą, jest źródłem życia i siły, jest skuteczne. Tym ostatnim kończy Autor swoją monografię o natchnieniu. Ten sakramentalny wymiar słowa Bożego winien wejść w świadomość Ludu
Bożego, Słowo w Biblii jest — tak jak sakramenty—znakiem, podpada pod zmysły, za
jego pośrednictwem daje Bóg przebaczenie, łaskę i udziela zbawienia (s. 87).
W bibliografii dziwi brak jedynej polskiej pracy monograficznej o natchnieniu,
pióra Ks. J. Archutowskiego: O natchnieniu Pisma Świętego, Kraków 1930, ss. 120. Praca zawierała pod względem objętości nawet dwadzieścia stron więcej od pracy Ks. Muszyńskiego. Wydana przed pół wiekiem, a więc jeszcze przed encykliką Piusa XII Divino afflante Spiritu (1943) wysuwała już postulat uwzględniania teorii rodzajów literackich, stosowany do ksiąg biblijnych już przez O.F. Hummelauera SJ (1904 r.). Ze względu na negatywną wypowiedź w tej sprawie Papieskiej Komisji Biblijnej z dnia 23
czerwca 1905 r. była to raczej sprawa drażliwa i delikatna. Ks. Archutowski odważył się
ją podjąć i broniąc tej teorii żegluje w swojej książce jakby między Scyllą i Charybdą.
Taka praca zasługuje na pamięć.
Praca Ks. H. Muszyńskiego informuje wyczerpująco o problemie natchnienia i to
zarówno jego rozwoju w historii, jak i o współczesnych próbach rozwiązania tego trudnego problemu. Doskonała pod względem merytorycznym, przyswaja polskiej literaturze biblijnej cały dorobek Zachodu w tej materii; zapoznaje z novum Soboru Watykańskiego II: Pismo Święte przekazuje prawdę zbawczą. Ąutor nie uniknął jednakże powtórzeń. Błędy techniczne, zaniedbania korekty obniżają niestety wartość tej cennej
książki. Rzadko spotkać można książkę tak niedbale wydaną pod względem technicznym, w której roiłoby się od tylu i tak rażących błędów. Książkę Ks. Muszyńskiego
można by polecić jako lekturę, czy nawet podręcznik dla wyższych seminariów duchownych i fakultetów teologicznych w ramach wykładów ze wstępu ogólnego do Pisma
Świętego. Można to będzie jednakże uczynić dopiero wówczas, kiedy po usunięciu
zauważonych braków i błędów, zostanie także strona formalna książki udoskonalona i
podniesiona do poziomu, jakiego się oczekuje i wymaga od publikacji wydawanych druidem.
/
Ks. Stanisław Pisarek

(5)
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OJCOWIE ŻYWI, tom I „KARMIĘ WAS TYM, CZYM SAM ŻYJĘ". OJCOWIE
KOŚCIOŁA KOMENTUJĄ EWANGELIE NIEDZIELNE ROKU A. Opracował
ks. Marek S t a r o w i e y s k i , przedmowa ks. kardynał Gabriel Garonne, Posłowie
ks. Waldemar Woidecki, Kraków, Znak 1978, 399 ss.: OJCOWIE ŻYWI, tom II,
...OJCOWIE KOŚCIOŁA KOMENTUJĄ EWANGELIE NIEDZIELNE ROKU
B... Kraków, Znak 1979, 445 ss.; OJCOWIE ŻYWI, tom III,... OJCOWIE KOŚCIOŁA KOMENTUJĄ EWANGELIE NIEDZIELNE ROKU C,... Kraków, Znak 1980,
433 ss. ; OJCOWIE ŻYWI, tom IV... OJCOWIE KOŚCIOŁA PROWADZĄ PRZEZ
ŚWIĘTA ROKU KOŚCIELNEGO, wybór i opracowanie tekstów ks. Marek S t a r o w i e y s k i , komentarze liturgiczne ks. Jan Miazek, indeks zestawił i opracował Czesław
Mazur, Kraków, Znak 1982, ss. 569

Pełny opis bibliograficzny czterech tomów dzieła według koncepcji i opracowania ks.
Marka Starowieyskiego dla ich posiadaczy niech będzie przypomnieniem i zwróceniem
uwagi na dzieło, które dla swego pożytku zakupili, dla tych zaś, którzy nie zdołali w odpowiednim czasie nabyć tej duszpasterskiej i duchowej pomocy, niech recenzja ta
będzie jakimś sprawozdaniem. Praca ks. M. Starowieyskiego jest jednocześnie okazją
do refleksji ogólniejszej, do zastanowienia się nad recepcją myśli Ojców Kościoła w naszych czasach.
Autor, ks. Marek Starowieyski, w zamyśle swoim kierował się pewnymi wzorami zachodnimi, informuje nas o tym w tomie I (s. 14). Najbliższa wydaj e się podobna publikacja włoska. Realizacja pomysłu w Polsce konkuruje zdaje się skutecznie już z włoskim
wzorem, chwała więc dla ks. Starowieyskiego.
Podtytuł „Karmię was tym, czym sam żyję" nie jest, jak zaznacza autor, tylko cytatem ze św. Augustyna. Przypatrzmy się więc, czym autor żyje i czym nas karmi. Myśl
swoją ujawnia w tomie I, we wstępie (ss. 5 — 14)L: „Nie ma to być patrystyczna Biblioteka Kaznodziejska, ale wybór tekstów pomagający do lepszego przeżycia liturgii niedzielnej. Nie jest on skierowany wyłącznie do księży, ale do wszystkich, bo wszyscy
mamy przeżywać liturgię niedzielną".
W wyborze pierwszych trzech tomów Ojcowie komentują ewangelie roku A, B, C,
w czwartym natomiast komentują święta roku kościelnego w Polsce. W każdym przypadku ks. Starowieyski cytuje co najmniej dwu autorów, najczęściej jednak więcej. Informacje o samych autorach i dziełach powtarzają się w każdym tomie na ostatnich stronach, indeks natomiast w tomie czwartym zestawia tematykę całości. Do zbioru włączono również autorów średniowiecznych, do XIII wieku włącznie. Do antologii tej włączono, jak powiada autor „nieśmiało teksty braci odłączonych: monofizytów... i prawosławnego". Dla dodania sobie odwagi autor powołuje się na dekret soborowy o ekumenizmie. Wydaje mi się to zbędne. Jeśli w brewiarzu czytamy już Tertuliana i Orygenesa,
skądinąd podejrzanych doktrynalnie, to śmiało można cytować autorów, którzy choć
w innych tekstach mogli się okazać monofizytami, w podanych nam przez ks. Starowieyskiego wyrażają wiarę ortodoksyjną. Cóż jednak oznacza „nieśmiało", gdy monofizyta
Snorhali Nerses cytowany jest w 34 fragmentach (wobec 11 fragmentów papieża Leona
Wielkiego). I słusznie postąpił redaktor tak obszernie prezentując nam tego autora,
gdyż wybrane fragmenty są rzeczywiście piękne! Tak więc mamy możliwość spojrzenia
na ewangelię niedzielną i świąteczną z różnych stron świata Ojców Kościoła. KSi Starowieyski prowadzi Ojców do współcześnie ustalonych perykop ewangelii i pozwala im
przemawiać w języku polskim stylistycznie poprawnym, a w niektórych tłumaczeniach
nawet pięknym. Najbardziej intrygującą dla czytelnika sprawą może być zasada doboru
danych tekstów do konkretnej ewangelii. Oczywiście, tu przejawia się to, co zawiera
podtytuł dzieła, autor „karmi nas tym, czym sam żyje". Wybór jest subiektywny i właściwie trudno się w nim doszukać jakiegoś wstępnego schematu, zasady. Możemy jedynie stwierdzić skutki dobrania różnych tekstów i zastanowić się nad pewnymi okolicz-
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nościami, które mogły się na taki, a nie inny układ złożyć. Nicią przewodnią, łączącą różne tekśty patrystyczne, jest najczęściej myśl zawarta w ewangelii. Część z nich ukazywała się już wcześniej na łamach „Tygodnika Powszechnego", jako teksty „w ramkach", czyli według dawnej terminologii ascetycznej jako niedzielny „obrok duchowny". Cytaty często pochodzą z komentarzy biblijnych Ojców Kościoła, czasem wprost
z homilii na daną perykopę. Układ samej antologii najczęściej opiera się na zestawieniu
najpierw, zbliżonych najbardziej do samej ewangelii tekstów a następnie tekstów bardziej refleksyjnych, czasem modlitewnych, jak choćby wspomnianego już SnorhaliNersesa, pisarza ormiańskiego średniowiecza. W czwartym tomie teksty Ojców Kościoła
poprzedzono fragmentem modlitwy liturgicznej. Najczęściej podstawą doboru była jednak aluzja, cytat do danej ewangelii. Często chodziło o temat ogólny ewangelii, wtedy
dobór tekstów wydaje się bardziej zwarty, koncentryczny. Na przykład do ewangelii z
VI niedzieli J14,15—21 o temacie: „zapowiedź Pocieszyciela" ks. Starowieyski dobrał
z Augustyna fragment komentarza na temat łączności uczniów z Chrystusem, z Bernarda z Clairvaux homilii do Pieśni nad Pieśniami fragment o działaniu Słowa Bożego we
wnętrzu człowieka, z homilii Grzegorza Wielkiego fragment o „Duchu mocy" wypełniającym człowieka oraz z Komentarza Cyryla Aleksandryjskiego o zamieszkaniu Ducha
Świętego w człowieku. Wspólną ideą jest związek uczniów z Chrystusem w Duchu Świętym. Ta zasada, najczęściej stosowana, przyniosła najlepsze rezultaty. Czasem pracę redaktora antologii ułatwiła sama ewangelia przez swój wyrazisty temat, osobę pierwszoplanową (na przykład Samarytanka z J 4,5—42 z VIII Niedzieli Postu, czyt. A). Bywa
jednak i tak, że teksty łączą się z ewangelią bardzo luźno i tylko jeden lub dwa nawiązują
do niej bezpośrednio, a już zupełnie nie wiadomo, dlaczego jeden z nich zacytowano na
pierwszym miejscu, a inny na dalszym. O pierwszeństwie decyduje najczęściej data napisania, ale czy ma to jakieś znaczenie, jeśli teksty dobrane są tematycznie i nie ma żadnego uzasadnienia dla układu chronologicznego; chyba że stosuje się go, gdy nie ma żadnego innego.
Teksty podano zasadniczo bez komentarza, czasami tylko opatrując je jakąś uwagą,
konieczną dla zrozumienia danej wypowiedzi, czy wyrazu. W czwartym tomie natomiast
mamy obszerne wstępy liturgiczne autorstwa ks. Miazka, czasem do dni świątecznych,
których teksty podano w tomach poprzednich (na przykład Niedziela Świętej Trójcy).
Tak wyglądałyby szczegółowe zasady.
Zastanówmy się obecnie nad sprawami bliżej związanymi z tematem „Ojcowie
żywi", który rozumiem jako „Ojcowie aktualni i dzisiaj". Wśród Ojców Kościoła najczęściej cytowanych pierwsze miejsce zajmuje św. Augustyn (135 fragmentów!). Drugi
najczęściej cytowany autor to św. Jan Chryzostom, ale już tylko 68 fragmentów, czyli
o połowę mniej. Dla lepszej orientacji podajmy listę następnych autorów cytowanych
więcej niż 10 razy. Są to św. Ambroży (61 fragmentów) Grzegorz Wielki (39 fragmentów), tyle samo Orygenes (39), Snorhali Nerses (34), Efrem (27), Hieronim (26), Grzegorz z Nazjanzu (19), Ireneusz (18), Bazyli Wielki (14), Beda Wielebny (14), Klemens
Aleksandryjski (14), Cyryl Jerozolimski (13), Cyprian (12), Leon Wielki, Jan Kasjan,
Jan Damasceński, Tertulian (po 11 fragmentów) oraz Hilary z Poitiers i Bernard z Clairvaux (po 10 fragmentów). Inni pisarze oraz teksty anonimowe cytowane są rzadziej,
poniżej 10 razy, bardzo wielu autorów cytowanych jest tylko w jednym fragmencie. Można więc śmiało przyjąć, że autor antologii nie kierował się jakimś kryterium reprezentatywności autorów, rodzajów literackich, czy też tematyki teologicznej. Antologia
wygląda raczej na wybór fragmentów ze św. Augustyna i innych Ojców Kościoła. Można by się zastanowić, czy czasem sama twórczość literacka związana bardziej z Pismem
świętym nie zadecydowała o wyborze. Można uzasadnić tak przewagę Augustyna
(mowy i homilie) oraz Jana Chryzostoma (homiletyk), ale w takim razie dlaczego tak
oszczędnie przedstawiono twórczość największego egzegety wschodniego, Orygenesa?
Może więc jednak chodziło o „Bibliotekę Kaznodziejską"? Ale możliwe też, że o tych
dysproporcjach zadecydowała dostępność tłumaczeń w języku polskim (ewentualnie
francuskim) niektórych dzieł częściej cytowanych. Autor zresztą podaje w bibliografii
św. Ambrożego, Wykład Ewangelii św. Łukasza (PSP 16, Warszawa 1977), Augustyna,
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Homilie na Ewangelią i 1 Listśw. Jana (PSP 15,1—2, Warszawa 1977), Augustyna, Wybór mów (PSP 12, Warszawa 1970), Grzegorza W. Homilie (PSP 3, Warszawa 1970)
oraz starsze, przepracowane stylistyczne tłumaczenia Jana Chryzostoma, Komentarz do
Ewangelii św. Mateusza, 1—2, Lwów 1886 oraz Leona, Mowy, (POK24, Poznań 1959).
Tu zdaje się tkwi przyczyna dysproporcji. Brak odpowiednich proporcji istnieje również
w samej literaturze patrystycznej. Trudno zestawiać twórczość św. Augustyna z twórczością Cezarego z Arles. Ale tym bardziej należało nad tą dysproporcją, tkwiącą w samej literaturze patrystycznej, zapanować. Z całości opracowania antologii wynika jednak, że autor nad tym zagadnieniem się nie zastanawiał. Być może ukazałaby się sprawa, którą napotyka każdy autor antologii, a mianowicie Ojcowie Kościoła nie wypowiadali się na wszystkie możliwe tematy, również nie komentowali całości ewangelii, tym
bardziej perykop naszego roku liturgicznego. Była to inna egzegeza i inne komentarze
ewangelii. A może zamiast Ojców Kościoła jako ilustracji warto się zająć nimi samymi
wprost? Jest to jednak zadanie, którego nie może spełnić żadna antologia, najmniej zaś
antologia małych fragmentów ilustrujących nasze myśli. I trudno robić z tego tytułu jakiś zarzut autorowi; ta antologia właśnie tak została pomyślana.
Zastanówmy się jednak, co oznacza ten fakt. Oczywiście brak w antologii częstszych
przykładów egzegezy antiocheńskiej, brak w Polsce jej tłumaczeń. Ze szkoły antiocheńskiej wybrano jedynie kaznodzieję — moralistę, gdyż taki odpowiada naszej homiletyce i może szerzej naszym zainteresowaniom teologią patrystyczną. Przewaga Augustyna oraz pisarzy łacińskich razem z wielkim Janem Chryzostomem przybliża nam raczej to, co jest nam i tak bliskie, moralistykę. Bo właśnie moralistyka z wielkiego dziedzictwa patrystycznego jest nam najbliższa. Teologia Ojców Kościoła, zwłaszcza
wschodnich, pozostaje dla nas skarbem zamkniętym. Autor zdawał sobie sprawę z tego
i cytował częściej ormiańskiego autora Snorhalego Nersesa (też raczej moralistę!), ale
już to ożywiło i wzbogaciło myślowo i uczuciowo dość statyczne, a miejscami abstrakcyjne, fragmenty autorów zachodnich. Nasuwa się jeszcze jedna refleksja ogólniejszej
natury. Niewątpliwie tak pomysł, jak i realizacja tego rodzaju antologii są godne wielkiej pochwały. Są wyrazem szlachetnego pragnienia przybliżenia Ojców Kościoła współczesnemu czytelnikowi. Tę metodę można by nazwać recepcją aktualizującą. W wyniku jej zastosowania jednak czytamy u Ojców Kościoła mniej lub bardziej to, co pragniemy wyczytać, przybierając tylko nasze koncepcje w dostojną szatę patrystycznych tekstów. W końcu chodzi o współczesny rok liturgiczny i współczesny dobór perykop ewangelicznych, nawet gdy pamiętamy, że wielkie święta roku liturgicznego sięgają starożytności, jak nas poucza komentarz księdza Miazka w czwartym tomie. Jednak zdarza się i
tak, że właśnie w czwartym tomie Ojcowie Kościoła prowadzą nas po świętach, których
sami nie znali (święto Niepokalanego Poczęcia z VIII w., Uroczystość św. Józefa, Zwiastowania NMP, NMP Królowej Polski itd). Oczywiście zacytowane teksty patrystyczne
wskazują na treści teologiczne późniejszych świąt. Pozostaje jednak pytanie: czy to aby
Ojcowie Kościoła prowadzą, czy też my prowadzimy Ojców? Tego rodzaju „preparacjâ" Ojców Kościoła jest niewątpliwie „twórczą zdradą" ich myśli i ich teologii. Podobnie
postępowali i oni sami wobec Pisma świętego, nie przyjmując znaczenia Pisma św. in abstracto, ale odczytując go jako wypowiedzi Boga skierowane właśnie do nich samych.
Takimi są przecież komentarze biblijne Augustyna, w końcu nie egzegety. Nie wnoszą
wiele do nowożytnej egzegezy, choć są genialne. Czy można więc dopuścić się takiej
zdrady wobec Ojców Kościoła, to znaczy cytować ich we fragmentach, nie bardzo troszcząc się, czy pochodzą one z polemiki z Celsusem, czy też z homilii niedzielnej, czy zostały wygłoszone przez autora łacińskiego z VI w., czy też ormiańskiego z Xl? Ostatecznie można by, ale na to trzeba być św. Augustynem. A może jednak lepiej pozostawić
Ojców Kościoła właśnie w ich niedomówieniach, niejasności ich myśli, braku precyzji
teologicznej, czy też innej teologii, nawet skrajnych koncepcjach teologicznych, a nas w
niepełnym i niedokładnym rozumieniu ich myśli? Chyba zdawał sobie z tego sprawę
i twórca Ojców Żywych podając ich w „kawałkach". Właśnie dlatego sam czytając chęt-
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nie różnego rodzaju antologie, wybory i cytaty Ojców Kościoła, opowiadam się przeciw
antologiom. Wobec ogromu literatury patrystycznej jesteśmy zdani na antologie. Korzystać z nich jednak można dopiero wtedy, gdy będą tak przygotowane, aby zachęcały
nas i zaciekawiały tym materiałem, z którego dokonano wyboru, gdy będą zachęcały
nas do lektury utworów nie przy toczonych. Wydaje się, że antologia ks. Starowieyskiego Ojcowie Żywi, mimo zasadniczych niedomagań każdej antologii, jak
i dysproporcji doboru, jaki ukazaliśmy, spełnia swoją funkcję, zachęca do lektury Ojców Kościoła.*
Ks. Wincenty Myszor

Ostatnio ukazało się nakładem Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie drugie wydanie
Karmię ιvas tym, czym sam żyję, tom I — IV, W-wa 1986
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Śląskie Studia Hisioryczno-Teologiczne XIV (1981)

Konrad
Baumgartner,
ERFAHRUNGEN MIT DEM BUSS—SAKRAMENT, München, Bd 1, 1978, s. 416, Berichte — Analysen — Probleme. Bd 2,1979,
s. 502, Theologische Beiträge zu Einzelfragen, praca zbiorowa.
Autor „Sprawozdań — Analiz — Problemów" i redaktor „Teologicznych przyczynków do zagadnień szczegółowych" jest od 1976 r. profesorem teologii pastoralnej Fakultetu Teologii Katolickiej w Eichstätt. Pierwszy tom doświadczeń związanych z sakramentem pokuty przedstawia rezultaty badań ankietowych prowadzonych od listopada
1974 do marca 1977 r. wśród uczestników nabożeństw niedzielnych. Na tysiąc rozdanych
ankiet wróciło 200. Ze stemplów pocztowych można się było zorientować, że pochodziły one z przynajmniej 18 różnych miejscowości położonych w południowych Niemczech.
Ankieta zawierała 14 pytań otwartych dotyczących motywacji, częstotliwości spowiedzi, wyboru spowiednika, uczuć penitentów, trudności spowiadania się, znaczenia
i odnowy praktyki spowiedniczej. Przy zagadnieniu motywacji najwięcej wypowiedzi
wskazuje na znaczenie katechizacji i osoby katechety względnie duszpasterza (22%).
Na drugim miejscu ankietowani wymieniają wpływ wychowawczy domu (17,5%). Równie często ankietowani wymieniają własną potrzebę, przekonanie (10,5%) co obowiązek i przymus (10,5%). Przyzwyczajenie czy tradycję jako motyw przystępowania do
spQwiedzi wymienia co jedenasta osoba (9%). Sporo jest wypowiedzi, które wymieniają
więcej motywów, np.: „Do spowiedzi skłaniała mnie najpierw tradycja, wymagania rodziców i katechety. W wieku od 13 do 16 lat chodziłam do spowiedzi, ponieważ chciałam
porozmawiać z kimś o moich osobistych problemach i trudnościach" (19-letnia studentka, s. 45).
Przy zagadnieniu częstotliwości spowiadania się ujawniła się spora grupa respondentów, którzy zastrzegają się, że wprawdzie nie przystępują do spowiedzi indywidualnej,
ale uczestniczą w nabożeństwach pokutnych. Co czwarta osoba twierdzi, że nie chodzi
do spowiedzi indywidualnej od przeszło trzech lat (26%). Typowa wydaje się wypowiedź: „Dawniej chodziłem có dwa tygodnie, czasami także częściej, a później przed
większymi świętami, Bożym Narodzeniem i Wielkanocą. Obecnie osobista spowiedź
nie stanowi dla mnie problemu, ponieważ bardziej odpowiada mi nabożeństwo pokutne". ( 20-letni gimnazjalista, s. 65). Do czterech razy w roku z całej badanej populacji
spowiada się co piąta osoba (22%). W przeszłości co sześć tygodni i częściej spowiadała
się co druga osoba (51 %), obecnie — co dwunasta osoba (8,5%).
Jeśli chodzi o wybór spowiednika, respondenci sygnalizują małe pod tym względem
możliwości. Nawet jeśli posiadają stałego spowiednika, to często nie jest on z własnego
wyboru. Najczęściej mają stałego spowiednika siostry zakonne (61,4% ogółu badanych
sióstr); spośród świeckich natomiast— co piąta osoba (18,6%). Ciekawe są wspomnienia ludzi starszych, którzy przypominają sobie starych spowiedników, np. 75-letniego
emerytowanego urzędnika: „Mój pierwszy stały spowiednik, który troszczył się o mnie
15 lat, przekazywał mi praktyczne chrześcijaństwo. Przykład: podczas pierwszej wojny
światowej na początku Wielkiego Postu ja, chudziara, blady, nerwowy pytam: czy też
powinienem pościć? Odpowiedź: jedz podwójnie, a mów o połowę mniej, to jest rada
na dzisiaj, która przynajmniej w drugiej połowie jest aktualna" (s.95).
Mówiąc o uczuciach, towarzyszących penitentom w trakcie spowiedzi, co piąta osoba
wymienia strach (18%), przy czym występuje on częściej u osób młodszych. Towarzyszą
mu niekiedy zewnętrzne symptomy, jak zapominanie grzechów, jąkanie, odczuwanie
bicia serca i duszności. Niezadowolenie budzi brak kontaktu osobowego. 16-letnia studentka mówi: „W czasie spowiedzi wszystko wydaje mi się automatyczne. Wchodzi się
i wypowiada się grzechy; ksiądz mówi coś po łacinie, czego i tak się nie rozumie, i następnie jest się zadowolony, że ma się to już za sobą", (s. 101). Są również i pozytywne
uczucia, np. 19-letniej studentki, która wyraziła się: „Czasem miewałam uczucie, że
spowiednik rozumie mnie i mogłam z nim rozmawiać. Przy takiej spowiedzi odczuwa-
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łam ulgę. Ale kiedy spowiednik wygłaszał mi teologiczne frazesy, czułam się zawiedziona i zapominałam wszystkie dobre rady" (s. 101). Do pozytywnych uczuć towarzyszących osobowemu spotkaniu przyznaje się co dwudziesta osoba (5%).
Wypowiadając się na temat trudności związanych ze spowiedzią, prawie co trzecia
osoba (31%) twierdzi, że najwięcej kłopotów ma z wyznaniem grzechów. Dla co piątego
respondenta (20,5%) najtrudniejszy jest rachunek sumienia. Dla co dwunastej osoby
natomiast największym problćmem jest żal za grzechy. Co ósma osoba (12,5%) wysuwa
jako trudność poczucie braku efektywności, „Problem, że nic właściwie się nie zmieniło" (62 — letnia zakonnica, s. 135).
Zastanawiając się nad znaczeniem spowiedzi dla życia, co szósta osoba (15,7%)
stwierdziła, że spowiedź przynosiła jej uwolnienie od winy, grzechu, uspokajała sumienie, „kierowała życie na pewne tory, 'symbolizowała' coraz nowszy 'kontakt' z Bogiem"
(23-letnia studentka). Dla co dziesiętej osoby (11%) była pomocą życiową, pomocą
w samowychowaniu i samopoznaniu. Częściej niż co piąta osoba (23,1%) nie udzieliła
na to pytanie żadnej odpowiedzi.
W postulatach dla odnowy praktyki spowiedniczej prawie jedna trzecia respondentów (28,2%) życzy sobie, aby spowiednik starał się ich wysłuchać, zrozumieć i akceptować. „On powinien: umieć dobrze słuchać, wyczuć, o co chodzi, w przypadkach koniecznych pomóc przez rozmowę, okazywać zrozumienie, mówić konkretnie i osobowo,
nastawiać się na to co pozytywne, nie być ciekawskim, głosić dobrą nowinę a nie nowinę
pogróżek, siebie samego widzieć jako 'jeszcze nie doskonałego', być przykładem (także
w modlitwie i pokucie)" (32-letnia zakonnica, s. 240,348). „Ludzie nie chcą sędziego...
lecz współodczuwającego lekarza dla ich trudnej sytuacji i duchowych potrzeb, z których powstaje wiele błędnych postaw wobec Boga. Konieczne jest staranne kształcenie
psychologiczne duchownych szczególnie w zakresie jasnej i otwartej rozmowy" (67-letnia kobieta). „Spowiedź powinna być większym przeżyciem wspólnotowym. Właśnie
w tym przypadku potrzebujemy często człowieka, który podniesie, wesprze, pozwoli
doświadczyć, że drugiemu idzie tak samo. Spowiedź indywidualna wprowadza izolację.
Potrzebujemy wspólnoty... żeby wzajemnie się poznać, wspólnie żałować, nawrócić się
i wspólnie kroczyć nową drogą" (31-letni urzędnik, s. 296). Sporo jest głosów za wprowadzaniem nabożeństw pokutnych w małych grupkach, jak na przykład wyraziła to
19-letnia studentka: „Sądzę, że nabożeństwo pokutne w małej grupie dotyka najlepiej
sensu sakramentu pokuty. Ja osobiście cieszę się, kiedy moi przyjaciele mówią, co ich
drażni u mnie; ponieważ tylko tak mogę się bardziej poznać, rozpoznać wiele błędów
i poprawić się z nich. Ludzie, którzy obcują ze sobą stale, powinni wychodzić sobie na
przeciw; powinni się regularnie spotykać i wzajemnie mówić sobie, co ich nawzajem razi
i drażni. Ponieważ wiele rzeczy, które obiektywnie jest błędnych i zasmuca innych,
może subiektywnie wydawać się dobrymi. Właśnie do rozpoznania takich błędów potrzebuję drugiej osoby. Wymaga się zatem, żeby każdy był gotów od drugiego słuchać
o własnych uchybieniach" (s. 290).
Na podstawie wszystkich wypowiedzi ankietowych autor pierwszego tomu wysuwa
ogólne wnioski: po czasach legalizmu i przesadnego strachu przed grzechem i przymusowych postaw pokutnych musi nastąpić okres pogłębionej świadomości, odpowiedzialności za to „jak ja naśladuję Jezusa w różnych formach pokuty łącznie z pokutą sakramentalną?"; nie powinno być parafii, w której nie byłoby nabożeństw pokutnych, a także duszpasterza, który ograniczałby do minimum (a także do totalnej odmowy—tak też
jest) możliwość indywidualnej pokuty i rozmowy z nią związanej (s. 388 — 389).
W jaki sposób zakomunikować człowiekowi, że w sakramencie pokuty Bóg daje mu
coraz nowszą miłość? Najogólniej odpowiedź brzmi: przez nadanie temu sakramentowi
oblicza prawdziwie ludzkiego, przyjaznego. Taka jest wymowa drugiego tomu, na który
składa się wysiłek 20 autorów, którzy podejmują zagadnienia szczegółowe wynikające
z ankiety. Jednym z głównych problemów, przewijających się w ankiecie, jest problem
grzechu, poczucia winy, o czym świadczą trudności związane z rachunkiem sumienia.
Alfred Glässer („Pojednanie w Kościele — pojednanie przez Kościół", s. 56 — 93) tłumaczy to pojawieniem się ciemnych plam w spostrzeganiu, które powstały na skutek
zmian w mikrosferze podmiotu i mikrosferze struktur, determinujących zachowanie,
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przez co sam człowiek często nie potrafi nad nim panować i oceniać. Stąd też należy mu
pomóc w podejmowaniu odpowiedzialności za swoje zachowanie poprzez uwrażliwianie na błędne postawy, w wyniku czego może zrodzić się przeżycie winy w sposób
konstruktywny.
Rozpoznaniu winy w sensie katolickim przeszkadza pluralizm norm, na który zwracają uwagę: Antonellus Elsässer („Doświadczenia z sakramentu pokuty i kryzys w moralności", s. 302 — 321) przytaczający wyniki ankietowe, według któiych przeważająca
część respondentów nie uznaje Kościoła jako instancji moralnej; Heinrich Bacht
(„Odnowa przez powrót do źródeł", s. 166— 184), według którego funkcję dawnego
kościelnego kierownika duchownego przejmują ludzie świeccy, i Ludgar Zinke („Pokuta i nawrócenie do wiary", s. 185 — 200) dopatrujący się w różnych świeckich instytucjach pomocy, funkcji konkurencyjnej dla spowiedników. Nie bez znaczenia są też osiągnięcia psychologii z niebezpieczeństwem totalnego usprawiedliwiania poprzez powoływanie się na psychiczne prawidłowości, na co zwraca uwagę Philipp Kaiser („Wina i poczucie winy", s. 279 — 301).
Drugą ważną przyczyną, wymienianą w ankiecie, odchodzenia ludzi od sakramentu
pokuty, jest model spowiedzi. Jürgen Werbick („Spowiedź: braterski sąd i 'wyzwalająca' rozmowa", s. 201 — 321) powołując się na ankietę twierdzi, że przyczyną kryzysu
jest często odczuwany sądowniczo—orzekający charakter, sprzeczny z oczekiwaniami
penitentów, którzy spodziewali się od spowiednika konkretnej pomocy, a nie sądu. Sądownicze postawy spowiedników wynikają z błędnej interpretacji terminów iudicium
czy iudex, użytych przez Sobór Trydencki w znaczeniu przed naukowo—prawniczym.
Jeśli już mówić o sądzie, to sędzią jest Bóg Ojciec, który dopuścił do tego, żeby karę za
grzechy poniósł Chrystus. Spowiednik natomiast jest tym, który oznajmia penitentowi
akt łaski. Pokuta sakramentalna nie ma też charakteru adekwatnej kary, ale raczej resocjalizacji, aby umożliwić penitentowi status quo ante (przed zranieniem). Winno to
być uwzględnione w nowej wersji przepisów prawnych odnośnie do spowiedzi, na co
zwraca uwagę Hubert Müller („Sprawowanie duchowego pełnomocnictwa w sakramencie pojednania", s. 432 — 445), który pyta też o jurysdykcyjny charakter sakramentu
pokuty, podkreślając, że pełnomocnictwo do absolucji jest na mocy święceń kapłańskich, z czego wyprowadza wniosek zrewidowania przepisów prawnych z 1917 r. odnośnie do jurysdykcji spowiedzi. Zaprzestania traktowania sakramentu pokuty przede
wszystkim jako sąd pokutny, a traktowania jej jako duszpasterstwa domaga się również
Josef Bommer („Sakrament pokuty jako sąd i jako duszpasterstwo", s. 232 — 248).
Grzesznik nie jest oskarżonym, ale chorym i jako chory nie domaga się osądzenia, ale
uzdrowienia. Spowiednik natomiast nie jest sędzią ale lekarzem, duszpasterzem, wchodzącym z penitentem w partnerską pomocną rozmowę.
Inną ważną przyczyną kryzysu spowiedzi, ujawnioną poprzez ankietę, jest brak rozeznania relacji sakramentu pokuty do nabożeństwa pokutnego. Josef Finkenzeller („Teologiczne rozumienie kościelnej pokuty na tle doświadczenia wiary", s. 38 — 55) przypominając wynik ankiety , według której połowa respondentów nie ma dokładnego rozeznania co do dokładnego znaczenia tych form, przytacza naukę Soboru Watykańskiego II i „Ordo paenitèntiae". Nie można zamiennie traktować nabożeństwa pokutnego
i spowiedzi sakramentalnej. Jeśli mówić o odpuszczaniu grzechów z okazji uczestnictwa
w nabożeństwie pokutnym, to tylko w tym sensie, że pomaga ono we wzbudzeniu żalu
doskonałego, poprzez który wierzący dostępują szczególnej łaski Bożej, ale należy dodać i to, że musi temu towarzyszyć zamiar przystąpienia do sakramentalnej spowiedzi.
Zwraca na to uwagę również Paul M. Zulehner („Wiara i nawrócenie jakopermanentny
proces", s. 463 — 474), który twierdzi, że nauka ta powinna być jasno podawana w różnych formach nauczania kościelnego, w tym również w trakcie nabożeństw pokutnych,
które winny służyć ożywieniu, a nie eliminowaniu spowiedzi indywidualnej. Franz—Josef Nocke („Poprawki do katechezy o spowiedzi", s. 446 — 462) wskazuje tutaj na ogromne znaczenie katechezy, która powinna mówić o różnych formach pokutnych w Kościele z wyszczególnieniem ich specyfiki, a mianowicie, że klasycznym sakramentem
przebaczenia jest Chrzest, codziennym zaś sakramentem pojednania jest Eucharystia;
spowiedź natomiast może być przed osobą świecką i kapłanem, przy czym sakramental-
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na jest w tym drugim wypadku. Nie można tego jednak rozumieć w ten sposób, że do
spowiedzi sakramentalnej należy przystępować tylko wówczas, gdy popełniło się grzech
ciężki. Alois Winklhofer („Pokuta i przebaczenie grzechów", s. 94 —117) polemizuje z
tymi, którzy chcieliby ograniczyć rolę spowiedzi indywidualnej do rozgrzeszania z grzechów ciężkich.
Michael Seybold („Eklezjalny wymiar zbawienia, winy i przebaczenia", s. 118 —
165) niepopularności spowiedzi indywidualnej dopatruje się w utracie przez tę formę
pokuty wymiaru eklezjalnego, który jest silnie zaakcentowany w nabożeństwach pokutnych, gdzie wierzący mogą bardziej doświadczyć tego, że nie są sami ze swoją winą
przed Bogiem i wspólnie wołają o miłosierdzie Boże oraz wypraszają pojednanie w Imię
Chrystusa z Bogiem i między sobą. W obecnej formie spowiedzi indywidualnej penitent
czuje się okrutnie samotny, do czego przyczynia się brak głębszej więzi osobowej ze spowiednikiem. Josef Imbach („Nabożeństwo pokutne a spowiedź indywidualna", s. 249—
278) wychodząc z założenia, że kryzys spowiedzi indywidualnej jest następstwem braku
poczucia wspólnotowości i przynależności do Kościoła, widzi w nabożeństwach pokutnych szansę przeżycia przynależności do wspólnoty. Może ono być również okazją do
kształtowania sumień. Jest to możliwe w malej grupie, gdzie każdy zna każdego i poszczególni członkowie są w ścisłym kontakcie również poza tymi nabożeństwami. Warunki te zdaje się spełniać m.in. wspólnota zakonna. Anton Mattes („Praktyka sakramentu
pokuty w zgromadzeniach zakonnych", s. 324 — 334) dopatruje się w łączeniu spowiedzi „prywatnej" ze wspólną analizą życia w świetle Ewangelii ochrony przeciw rutynie,
monotonii, a także szansy na rozwiązywanie różnych ludzkich konfliktów.
Zarówno dla nabożeństwa pokutnego, jak i dla spowiedzi indywidualnej pomocne
mogą okazać się osiągnięcia z zakresu psychologii. W oparciu o teorię informacji i psychoanalizę wskazówki psychologiczne dla spowiednika daje Carl M. Merkel („Spowiedź w aspekcie dynamiki interpersonalnej", s. 370 — 408). Proponuje spowiednikom
zachęcanie penitentów do podawania przez nich przykładów ilustrujących poruszone
przez nich problemy celem wspólnego przepracowania. Wpływów psychologii humanistycznej można dopatrzyć się we wskazówkach, jakie daje spowiednikom Titus Neufeld
(„Właściwości komunikacyjne duszpasterza—spowiednika", s. 345 — 369), który mówiąc o spowiedniku inicjatorze, moderatorze i koordynatorze zaleca mu takie'postawy,
jak: umiejętne słuchanie, wczuwanie się, zwracanie uwagi na zachowania werbalne i
niewerbalne, danie okazji penitentowi do przyjęcia postawy siedzącej.
Kształceniem i dokształcaniem w zakresie praktyki spowiedniczej zajmuje się Erich
Feifel („Teologia komunikatywna", s. 475—495) postulujący praktyki pastoralne łącznie z kształceniem pastoralnym klinicznym celem nabywania coraz lepszych sprawności
skutecznego komunikowania ludziom Dobrej Nowiny. Ogromną rolę powinna odgrywać też praca nad osobowością przyszłych czy aktualnych spowiedników, na co zwraca
również uwagę Paul Wehrle („Sakrament pokuty w aspekcie przepowiadania", s. 409—
431). Z osobowości spowiednika powinno przebijać miłosierdzie Boże i duch pokuty.
Spostrzeżenia, przemyślenia i uwagi psychologów, a jeszcze wcześniej dogmatyków,
fundamentalistów, moralistów, filozofów, pedagogów i pastoralistów zawarte w tym
dwutomowym dziele świadczą o ogromnym bogactwie tematyki spowiedzi. Ukazują
również złożoność zjawiska kryzysu spowiedzi. Książka ta burzy pewne stereotypy myślowe, które redukują ten-problem i załatwiają go takimi sloganami jak te, że kryzys
spowiedzi jest objawem wygodnictwa czy zaniku wiary. Nie widzi się natomiast cierpień, które za nim się kryją. Jest to cierpienie zarówno penitentów, którzy odczuwają
potrzebę zmiany życia, jak również i spowiedników, którzy chcieliby, a nie wiedzą, jak
mogliby w tym ludziom pomóc. Jak zwykle w sytuacjach frustracji, jedni i drudzy stosują mechanizmy obronne, mające na celu zmniejszenie cierpienia, pozbywając się nierzadko razem z nimi odpowiedzialności za to cierpienie. Zetknięcie się z tą książką skłania do podjęcia odpowiedzialności za dany nam przez Chrystusa sakrament pokuty. Odpowiedzialność ta pobudza do dalszych poszukiwań, dla których autorzy prezentowanego opracowania udzielają cennych wskazówek, które nawet jeśli nie rozwiązują sprawy,
to jednak dostarczają konkretnych pytań, czyli wskazują kierunek poszukiwań. Książka
ta wytrąca broń z ręki tych, którzy w uzasadnieniu do podtrzymania obecnych form.
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sprzecznych z oczekiwaniami penitentów, chcieliby powoływać się na naukę Kościoła i
Jego dwudziestowiekową praktykę. Nadszedł czas, aby w zakresie sakramentu pokuty
metodycznie zakwestionować sprawy tzw. oczywiste, żeby otrzymać odpowiedzi na pytania trudne. To bowiem, do czego przyzwyczailiśmy się, nie zawsze ma swoje uzasadnienie w prawdziwej nauce Kościoła.
Książka ta powstała w sytuacji, gdy kryzys spowiedzi wystąpił w formie bardzo
ostrej. Nie powinno nas jednak uspokajać to, że u nas on jeszcze się tak ostro nie pojawił. Wydaje się, że w naszej polskiej rzeczywistości nie ma aż tak wielkiego kryzysu
w sensie liczby spowiadających się czy częstotliwości spowiadania się; jest natomiast
kryzys w sensie jakości spowiedzi. Biorąc pod uwagę wypowiedzi ankietowe z terenu
niemieckiego dowiadujemy się, że właśnie kryzys jakości prowadzi do zmniejszania się
częstotliwości łącznie z całkowitym zaprzestaniem spowiadania się. Człowiek ma bowiem tendencję do rezygnowania z tego, co subiektywnie mało albo nic mu nie daje, nawet jeśli obiektywnie może braknąć ku temu racji. Nie wystarczy też, jeśli będą tylko
wiedzieli, że spowiedź jest ważna; oni chcą czuć, że spowiedź im pomaga; że po spowiedzi jest im łatwiej, pełniej żyć niż przed zetknięciem się ze spowiednikiem. Wchodzimy
więc tutaj w zagadnienie motywacji, gdzie obok intelektualnej równie ważną rolę odgrywa sfera emocjonalna. Ta z kolei wyzwala się w sposób optymalny w zetknięciu się z osobą znaczącą. Sporo pociągnięć spowiedników szlo w tym kierunku, żeby zminimalizować spotkanie z penitentem, co między innymi przyczyniło się do „prywatnego", bezosobowego przeżywania winy, a w konsekwencji nieodpowiedzialnego, niezdolnego do
zmiany życia. Człowiek może zgrzeszyć bez drugiego człowieka,... ale w normalnych
warunkach nie potrafi przestać grzeszyć bez drugiego człowieka. W normalnych też warunkach Bóg chce się spotkać z człowiekiem przez drugiego człowieka, przy czym „chce
się spotkać", to nie znaczy tylko „rozgrzeszyć". Bóg chce się spotkać z penitentem poprzez spowiednika jak osoba z osobą. Stąd też anonimowość — nie podanie nazwiska,
czy innych danych personalnych nie może oznaczać ukrywania osobowości i to zarówno
penitenta, jak i spowiednika. Podobnie jak penitent nie może ukrywać swoich grzechów, tak spowiednik nie może ukryć przed nim swojej osobowości, bo właśnie w jego
osobowości — osobie ma objawić się osoba Chrystusa, który chce być widoczny, słyszany i odbierany jako odczuwający. Dlatego redaktor drugiego tomu na wstępie postawił
generalne pytanie: jak zakomunikować penitentowi miłość Chrystusa? i dał równie generalną odpowiedź: przez nadanie temu sakramentowi oblicza prawdziwie ludzkiego,
przyjaznego. Na podstawie tego, co tutaj zostało powiedziane, wydaje się, że cel ten zarówno redaktor, jak i poszczególni autorzy osiągnęli. Tym samym dali dobrą podstawę
dla dalszych poszukiwań.
To samo można by powiedzieć i o pierwszym tomie, który w jakimś sensie wyzwolił
inicjatywy pozostałych autorów. Spełnił więc swoje zadanie pastoralne. Pewne zastrzeżenia można jednak wysunąć w kwestiach formalnych. Ogólnie można powiedzieć, że
pierwszemu tomowi brakuje wykończenia. Najbardziej rzuca się w oczy brak proporcji.
Jakkolwiek całość składa się z siedmiu rozdziałów oraz rozdziału wstępnego, to sam tylko trzeci rozdział obejmuje prawie trzy czwarte stron całego tomu. Polskiego czytelnika
uderza ogromna przewaga cytowanych wypowiedzi nad interpretacją. We wspomnianym trzecim — najobszerniejszym rozdziale zdecydowanie najwięcej miejsca zajmują
wypowiedzi ankietowe cytowane w kolejności przedziałów wiekowych. Oprócz tego
trzy rozdziały zawierają tylko wypowiedzi ankietowe, przy czym w czwartym rozdziale
zebrane są wypowiedzi sióstr zakonnych zawarte już wcześniej w rozdziale trzecim razem z wypowiedziami osób świeckich. Czytanie tych samych wypowiedzi po raz drugi
jest malo interesujące.
Jeśli chodzi o uwagi merytoryczne, to wydaje się, że w pierwszym tomie można by lepiej wykorzystać dane empiryczne. Autor ograniczył się do skategoryzowania wypowiedzi i podania procentów. Jest to oczywiście już jakieś przepracowanie, na pewno cenne.
Można by jednak postarać się o zastosowanie przynajmniej niektórych podstawowych
statystyk, jak siła związku czy istotność różnic. Na przykład ciekawe byłoby, jak korelują ze sobą takie zmienne, jak częstotliwość spowiadania się i percepcja spowiednika.
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Wymienione braki są oczywiście minimalne w stosunku do pozytywów, jakie to dwutomowe dzieło posiada. Dla polskiej teologii ma ono jeszcze tę ogromną zaletę, że jest
dla nas przykładem współpracy naukowej. Żebyśmy sami potrafili częściej podejmować
i opracowywać zespołowo pewne tematy, w tym wypadku pastoralne, mające często
charakter interdyscyplinarny.
Ks. Henryk Krzysteczko
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Śląskie Studia Hisioryczno-Teologiczne XIV (1981)

DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUTU ANTHROPOS W DZIEDZINIE LINGWISTYKI,
ETNOLOGII I RELIGIOZNAWSTWA, pr.zb. pod red. H. Zimonia SVD, Pieniężno 1980, ss. 284
Wydana w serii „Materiały i Studia Księży Werbistów" (nr. 17) praca zbiorowa chce
zapoznać czytelnika z działalnością naukową Instytutu „Anthropos" w dziedzinie lingwistyki, etnologii i religioznawstwa. Pierwszą część pracy wypełnia zasadniczo treść referatów wygłoszonych na zorganizowanym w Pieniężnie (5 — 6. V. 1979) Sympozjum,
którym uczczono 25 rocznicę śmierci ks. W. Schmidta, założyciela czasopisma i Instytutu „Anthropos". W tym kontekście zrozumiały staje się fakt, że w zapowiadanym przez
tytuł omówieniu działalności Instytutu swego rodzaju wspólnym punktem odniesienia
całokształtu zestawionych informacji jest dorobek naukowy ks. W. Schmidta. Ta specyficzna nierozdzielność naukowej działalności Instytutu z wieloaspektowymi pracami
badawczymi Schmidta jest także zauważalna w drugiej części omawianej pracy. Składające się na jej treść rozprawy z dziedziny etnologii religii i religioznawstwa są w pewnym
sensie krytyczną kontynuacją naukowej spuścizny Schmidta.
Pierwszą:część pracy otwiera referat J. Henningera, który jako długoletni współpracownik Schmidta przedstawia jego życiorys oraz bogatą twórczość w dziedzinie etnologii i religioznawstwa. Następnie ks. H. Zimoń omawia zagadnienie aktualności znanej
z badań Schmidta teorii monoteizmu ludów pierwotnych. Dalsze artykuły zajmują się
znaczeniem W. Schmidta dla badań lingwistycznych (A. Burgmann) oraz recepcją jego
szkoły kulturowohistorycznej w religioznawstwie polskim (E. Pczółko—Pustelnik). Do
specyficznego spotkania religioznawców „wierzących" i „niewierzących" doprowadza
A. Bronk, którego filozoficzno-hermeneutyczne refleksje koncentrują się na zagadnieniu założeniowości religioznawstwa. Cżęśćpierwszą zamykają trzy artykuły (A. Vorbichler—W. Kowalak—J. Kamocki), których treść udostępnia czytelnikowi sporo interesujących wyników badań fenomenu religijności afrykańskiej i indonezyjskiej.
Druga część pracy, obok artykułów specjalistycznych, zawiera m.in. informacje o genezie, strukturze i naukowej aktywności Instytutu oraz czasopisma „ AnthroposCzytelnik zapoznaje się także w tej części z działalnością naukowo—dydaktyczną katedry
historii i etnologii religii KUL-u. Pracę zamyka zestawiona przez redaktora bibliografia
artykułów i analectów opublikowanych w „Anthropos" w latach 1906—1979.
Próbując ogólnie scharakteryzować omawianą prapę, trzeba najpierw stwierdzić, że
mimo specyficznej obecności wspólnego punktu odniesienia, którym jest spuścizna naukowa W. Schmidta, całokształt treściowy pracy jest dość luźnym zbiorem informacji.
Obok treści specjalistyczno—naukowych występują w nim treści o charakterze ogólnoinformacyjnym. Celowdść takiego zestawu treści wynika z formalnego podziału pracy,
a jej publikacja w serii „Materiały i studia" uzasadnia tego rodzaju pluralizm treściowy.
Wartość pracy polega więc m.in. na zestawieniu materiałów, które dla zajmujących się
naukowo omawianą problematyką mogą stanowić doskonałą pomoc warsztatową ułatwiającą własne badania. Zakładając jednak, że adresatami tej pracy są nie tylko „specjaliści", lecz także „zainteresowani czytelnicy", wydaje się, że jej wartość mogłaby się
zwiększyć, gdyby z myślą o tych drugich umieszczono w pracy jakiś artykuł syntetyzujący szkicowo aktualny stan badań fenomenu religijności oraz ukazujący celowość tych
badań w problematyce wiarygodności Objawienia chrześcijańskiego. Pluralizm informacyjny pracy zyskałby w ten sposób dodatkowe kryterium scalające, a czytelnik mógłby sobie lepiej uświadomić fakt, że zrodzony w łonie Zgromadzenia Słowa Bożego Instytut „Anthropos" nie uprawia „wiedzy dla wiedzy"...
Ks. J. Cuda
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Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne XIV (1981)

J o s e p h C o m b l i n , TEOLOGIA DELLA MISSIONE, Roma 1982, ss. 138_6 (tłumaczenie z portugalskiego: Ignazio Demuro i Teresa Vazzano).
Trzeba nie tyle odwagi, ile tupetu do tego, aby pod niewinnie brzmiącymi terminami
teologii katolickiej propagować idee nie tylko niekatolickie, lecz wręcz jawnie atakujące święty depozyt nauki wiary, od czasów apostolskich przekazywany w Kościele Chrystusowym. Niemniej zjawisko takowe towarzyszy chrześcijaństwu nieomal od samych
jego początków (por. przykładowo świadectwo św. Ireneusza w Adv. Haer. 1,1,1 PG 7,
437 — 440) i nic dziwnego, iż wystąpiło ono również w naszych czasach. Typowym przykładem tego rodzaju propagandy zdaje się być właśnie książka J. Comblina pt. „Teologia della missione", w której autor bardzo przystępnie popularyzuje jedynie wszelkie
skrajne myśli tzw. teologii wyzwolenia. Uporczywe trwanie przy tych skrajnościach —
nota bene delikatnie skorygowanych przez Kościół Nauczający (por. EN 25—39) —jest
wytłumaczeniem bez reszty jednego faktu. Comblin w całej pracy ani jeden raz nie odwołuje się do oficjalnych wypowiedzi Kościoła Nauczającego na temat misji i ewangelizacji. A przecież aktualnie takowych wcale nie brakuje!
Błyskotliwa propaganda czysto naturalnego ujęcia problemu wyzwolenia (przede
wszystkim doczesnego) w terminach teologiczno—misjologicznych została podzielona
na dwie główne części poprzedzone tendencyjnym wprowadzeniem. Książka kończy się
paradoksalnym apelem o obiektywnie protestantyżujące odczytanie znaków czasu
i konsekwentne odnowienie „starego" katolicyzmu przez totalne zrujnowanie tego
wszystkiego, co tworzy żywy organizm mistycznego Ciała Chrystusa, niezmiennie trwający przez wieki w Prawdzie dzięki asystencji Ducha Świętego. W jaki sposób autor dochodzi do tak w istocie rzeczy destruktywnej konkluzji?
Wprowadzając od pierwszych stronic jako naczelną zasadę poprawnego teologizowania prymat akcji ludzkiej przed Objawieniem, autor apriorycznie odrzuca jako opracowanie powierzchowne cały dotychczasowy dorobek teologii, a zwłaszcza teologii
misji. Przy okazji niejako zostaje wykluczona Tradycja jako źródło Objawienia, które
jedynie egzemplarycznie zostało zawarte w Biblii. W konsekwencji wprowadzenie wizji
misji jako wyzwolenia, zwraca się więc do dualistycznie ujętej analizy krytycznej naczelnych napięć w dzisiejszej rzeczywistości chrześcijańskiej. Omawiając kolejno eklezjalną i chrystologiczną wizję misji, statyczne i dynamiczne ujęcie stosunku chrześcijaństwa
do świata, eschatologiczną i historyczną koncepcję Zbawienia oraz Objawienie i przeciwstawioną mu aktualną praktykę życia chrześcijańskiego jako punkty wyjścia dla refleksji teologicznej, Comblin zgrabnie sugeruje czytelnikowi następujące założenia propagowanej przez siebie teologii misji. Są to odpowiednio: eklezjologia protestancka podana w terminach katolickich (ss. 12—14), skrajnie dynamiczne ujęcie osoby Jezusa Chrystusa, wykluczające dogmaty o jedności osoby i wielości natur (s. 15n.), czysto naturalistyczna wizja Zbawienia pozbawionego jakiegokolwiek elementu nadprzyrodzonego,
czyli łaski (s. 17n.) oraz totalnie relatywny i subiektywny charakter Objawienia Bożego
(s. 19n.). Na tym zaś tle nie było już trudno przedstawić rzekomo biblijną wizję osoby
Jezusa Chrystusa jedynie czysto funkcjonalnie jako samo działanie, a to działanie zbawcze jako misję stawania się tylko człowiekiem. Ów skrajny humanizm nie pozostawiający żadnego miejsca dla Boga paradoksalnie pozwolił Comblinowi zarzucić głoszonej
przez Kościół soteriologii propagowanie elementów o charakterze gnostyckim. Naturalnie taki zarzut jest całkowicie bezpodstawny. Postawienie takiego zarzutu jest przede
wszystkim próbą obrony własnych opinii według zasady głoszącej, iż to atak jest najlepszą obroną.
Po tak tendencyjnym wprowadzeniu swoich opinii autor kontynuuje w pierwszym
rozdziale zakamuflowany atak na ujętą w dogmaty prawdę Objawioną. Najpierw pod
pretekstem egzaminowania misji jako misji (ss. 26—39) zostaje wprowadzona materia-
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listyczna socjologia jako jedynie wiarygodne źródło rzeczywistej prawdy. W takim kontekście nietrudno autorowi wykazać — zwłaszcza przy skrajnie ptzesadnym podkreślaniu roli jedynie konkretu w tendencyjnej interpretacji Biblii—że misją Jezusa Chrystusa rewolucjonisty jest realizacja miłości rozumiana jako kolektywizacja (s. 30n.). Takie
zaś rozumienie roli Zbawiciela wiedzie do czysto relatywnego ujęcia natury Kościoła
jako „stałej zmienności" (s.32) oraz do relatywnego ujęcia natury samego Objawienia
przekazywanego w tak niestałym Kościele. Ostatecznie refleksja autora kończy się
w tym punkcie wprowadzeniem skrajnego humanizmu, w którym człowiek jako źródło
i cel życia miłości zajmuje należące do Boga miejsce naczelne (ss. 34—37). Na gruncie
misjologii taki kontekst teologiczny prowadzi do niesłusznego twierdzenia, iż rozumiana docześnie misja jest ważniejsza od celebracji sakramentalnej, która w istocie rzeczy
stanowi przecież główny element konstytutywny ewangelizacji eklezjalnej (por.
EN 47).
Skrajnie dynamiczna wizja misji wprowadzająca totalną zmienność wszelkich elementów rzeczywistości — także nadprzyrodzonej —umożliwia naszemu autorowi przeprowadzenie generalnego ataku na dogmat o Boskim pochodzeniu hierarchicznej struktury Kościoła Chrystusowego. Taki atak kryje się pod maską niewinnie brzmiących rozważań o roli posłuszeństwa w ewangelizacji (ss. 39 — 51). Dopuszczając diametralnie
paradoksalne wypowiedzi, skrajnie dialektyczna metoda snucia refleksji sugeruje czytelnikowi zatem jako uzasadnione następujące twierdzenia. Ponieważ Kościół nie ma żadnej odpowiedzi na problemy historii rozumianej dialektycznie, więc ewangelijna zasada
wierności Duchowi oznacza wierność czysto subiektywnym poruszeniom Ducha, a nie
wierność jakiemukolwiek autorytetowi (ss. 40 44). Ponieważ „chrześcijanin... nie
otrzymał żadnego nowego instrumentu pozwalającego na lepsze zrozumienie obiektywnej ewolucji świata" (s. 45), więc takie wykluczenie rzeczywistości łaski nakazuje szukanie prawdy objawionej jedynie w aktualnie występujących znakach czasu pośród ludzi
nie należących w żaden sposób do Kościoła Chrystusowego (s. 46). Ponieważ w ewangelizacji liczy się jedynie rozumiane w sposób protestancki wezwanie do nawrócenia, więc
z jednej strony konkret socjalny ogranicza uniwersalizm misjonarza, a z drugiej to on
sam pozostaje jedynym kryterium dla rozsądzania o tym, co miałoby być Chrystusowe
i Boskie (ss. 47—50). Takie dialektyczne antytezy syntetyzujące się w czystym subiektywizmie i w czystym relatywizmie działalności misjonarskiej prowadzą ostatecznie do
bardziej praktycznej uwagi o tym, iż w teologii — podobnie jak w każdej innej religii
i filozofii—nie ma żadnego stałego elementu posiadającego obiektywną wartość (s. 50).
Na tak przygotowanym gruncie łatwo było przedstawić teraz treść ewangelizacji, czyli Zbawienie, jako rzeczywistość czysto doczesną zwaną wyzwoleniem (ss. 51—69). Dla
naszego autora „zbawić znaczy wyzwolić człowieka z tego, co przeszkadza mu być człowiekiem" (s. 52). Ów skrajny humanizm, będący w istocie rzeczy zakamuflowanym materializmem, posiada dla refleksji naszego autora brzemienne konsekwencje. Na gruncie antropologii, poprzez absolutyzację zła, prowadzi to do akceptacji marksistowskiej
tezy o alienacji (s. 54) i do totalnej krytyki „zachodniej" nauki o człowieku (ss. 55—57).
W soteriologię wprowadza to całkowity subiektywizm, relatywizm i materialistyczny
humanizm (według Comblina „nie istnieje żaden absolutny i obiektywny punkt odniesienia. .. dla Zbawienia ludzkości..., albowiem z człowieka emanują wszystkie struktury
ludzkiego życia" — s. 57). Zbawienie rozumiane jedynie jako doczesne wyzwolenie posiada charakter polityczny, czyli po prostu jest rewolucją (ss. 58—60). Naturalnie takie
Zbawienie dokonuje się poza Kościołem i bez jakiegokolwiek wspomnienia Imienia Jezusa Chrystusa (s. 66n.). Błędne idee soteriologiczne determinują niezgodną z wiarą
Kościoła naukę chrystologiczną. Jezus Chrystus najpierw zostaje uznany tylko za doczesnego rewolucjonistę (s. 58n.). Przy takim zaś ujęciu Jego Męka i śmierć krzyżowa
zaczyna posiadać jedynie znaczenie mitologiczne. Zostaje uznana nie za akt zbawczy,
lecz za znak ostatecznego wezwania do wyzwolenia (ss. 61—63). Na arenie zmiennych
wieków taki Jezus Wyzwoliciel może trwać jedynie w ludziach poza Kościołem (s. 64).
Taki symbolizm chrystologiczny odpowiada relatywno-subiektywnej wizji Objawienia
ujętego jako „prawdy Słowa ukryte, które każdy człowiek winien słuchać w sobie samym" (s. 66). Zasygnalizowane tło ogólnoteologiczne wiedzie naszego autora na grun-

376

RECENZJE

(12)

eie misjologii do twierdzenia, iż ewangelizować znaczy tylko humanizować, albowiem
jedynie bycie w pełni człowiekiem oznacza też bycie naprawdę synem Bożym (s. 54).
Analogicznie jak w doktrynie protestanckiej, proces ten jest tylko i wyłącznie dziełem
wiary, ale owa wiara w swojej treści dotyczy jedynie dzieła ludzkiego i samego człowieka (ss. 65—68). Twierdzenie o tym, że „zbawienie w człowieku zbawionym jako
produkt człowieka i sposób istnienia tego człowieka jest zbawieniem wiary" (s. 68) dla
naszego teologa dialektycznie wyklucza jakąkolwiek rolę pozytywną nadprzyrodzonych
cnót teologicznych w procesie zbawczym (s. 68n.).
Koncepcja zbawienia czysto doczesnego implikuje twierdzenie o tym, że Kościół nie
może przyczyniać się do zbawienia ludzi (s. 69), albowiem „w rzeczywistości Kościół nie
otrzymał zdolności realizowania zbawienia ludzkości" (s. 70). Co więcej, Kościół nie
posiada również Ducha Świętego (s. 72), ponieważ „Duch Święty nie działa jako trzecia
osoba obok dwóch innych'* (s. 76). Dlatego — pisze Comblin — „zbawienie człowieka
musi się narodzić w sercu tego samego człowieka. (...) Dla zbawienia człowiek nie jest
wezwanym do wyjścia z siebie samego, ale do powrotu do swojego centrum..., do właściwego człowieczeństwa" (s. 72). Inne rodzaje zbawienia są po prostu alienacją człowieka (s. 73). Nietrudno zauważyć, że skrajny subiektywizm w poglądach naszego autora
przekształca się teraz w propagowanie totalnego egoizmu. Dokonało się to przy rozpatrywaniu służebnego wymiaru działalności misyjnej (ss. 69—80). Należy jednakże
odnotować, iż służba jest rozumiana przez naszego myśliciela tylko i wyłącznie jako
służba człowiekowi. Kategoria ta nigdy nie została odniesiona do Boga (s. 79n.). Takie
ujęcie problemu ułatwia zaakceptowanie czysto protestanckiego rozumienia aktywności misyjnej tak samego Jezusa Chrystusa, jak i wszystkich innych misjonarzy. Czynna
realizacja zadań misyjnych jest jedynie głoszeniem i nawoływaniem do nawrócenia
(ss. 74—77). Nic zatem dziwnego, że nawet bardzo ciekawe i konstruktywne uwagi naszego autora o procesie inkulturyzacji (ss. 77—79) pierwszoplanowo są nacechowane
pesymizmem (czynniki kulturalne są przeszkodami procesu ewangelizacyjnego—s. 78)
i krytykanckim indywidualizmem (rodzina nie ewangelizuje, lecz alienuje; teologia jest
absolutną przeszkodą dla ewangelizowania — s. 77).
Dwa ostatnie rozważania pierwszego rozdziału, mianowicie o roli słabości (ss. 80—
87) i o roli świadectwa (ss. 87—97) w działalności misyjnej, są jedynie próbą dodatkowego uzasadnienia już wcześniej przedstawionych twierdzeń o destrukcyjnej roli elementu instytucjonalnego w misji Kościoła, będącej jedynie apelowaniem o wyzwolenie
(ss. 83—87) oraz o zbawieniu będącym jedynie kategorią polityczno—socjalną (ss. 87—
96). Pierwsza teza posiada jakoby uzasadnienie typu dialektycznego w działalności
samego Jezusa Chrystusa, który „nie wyzwolił nikogo z ciężaru życia" (s. 83), chociaż
nauczał publicznie, albowiem nie pragnął ukrywać charakteru „sabotażowego" swojej
działalności (s. 88). Druga teza również jakoby posiada uzasadnienie w danych biblijnych, dających świadectwo o tym, że chrześcijanie są od samego początku prześladowani, ponieważ pod wpływem rewolucji jaka dokonała się w nich samych, apelują o rewolucję zewnętrzną (ss. 90—93 i 97). Przy okazji warto odnotować zadziwiającą niekonsekwencję naszego teologa. Na s. 73 autor „Teologia della missione" w imię posłuszeństwa człowiekowi nie przyjmuje podważającego jego refleksje faktu, iż misje zmierzającego jakoby do opresji Kościoła hierarchicznego przynoszą owoc w postaci autentycznych nawróceń. Natomiast na s. 85 autor z euforią wykazuje, że owoc „paktu" Kościoła hierarchicznego z siłami doczesnymi w postaci nowych niewoli socjalno-psychologicznych potwierdza słuszność jego rozważań o wyzwoleniu.
Wydaje się, iż całość przeprowadzonej w drugim rozdziale książki Comblina dyskusji
0 historyczności misji ma za cel wykazanie w sposób „naukowy" sensowności i potrzeby
finałowego apelu wyzwalającego przez nawoływanie do zrujnowania organizmu struktur Mistycznego Ciała Chrystusa. Jednakże te rozważania opierają się nie tylko na błędnym założeniu typu filozoficznego o tym, iż historyczność sprowadza się do totalnej
zmienności. Fundamentem dla tej dyskusji pozostaje również fałszywa teza misjologiczna o tym, iż to natura Kościoła określa naturę misji (s. 98n.). Tymczasem z wypowiedzi
Kościoła Nauczającego niedwuznacznie wynika, że to natura misji determinuje naturę
1 zadania Kościoła (por. LG 1—8; AG 2—5; EN 15). Błędne założenia pociągają za
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sobą naturalnie dalsze niekonsekwencje. W historii rozumianej jako nieustanna a całkowita zmiana bezosobowy Duch Święty posiada jedynie rolę destruktywną (ss. 100—
103). Jego działanie nigdy nie występuje w ludziach Kościoła, ale właśnie poza nim
(ss. 104—106). W konsekwencji to właśnie poza Kościołem należy poszukiwać znaków
czasu, czyli doczesnych aktów ludzkich, rozpoznawanych tylko przez jednostki wyzwolone (s. s. 107—112). Kluczem do prawidłowego odczytania tych znaków nie jest jednakże Ewangelia ani Jezus Chrystus, lecz Objawienie Starego Testamentu, rozumiane
jako „historia Boga w świecie" (s. 114n.). Według naszego autora, w Biblii zawierają się
trzy naczelne zasady historyczności dzieła misyjnego. Pierwszą z nich jest reguła następstwa etapów, prowadząca konsekwentnie do cyklicznej wizji Historii Zbawienia oraz do
całkowicie nowego Objawienia w każdym cyklu tej historii (ss. 115—122). Drugą zasadę historyczności stanowi zniewalanie misji i ewangelizacji przez pedagogikę niosącą
jako „nieunikniony proces historyczny" odejście od Jezusa Chrystusa i Jego ubóstwa
(ss. 122—129). W końcu trzecią zasadą „oświecającą epizody misji" (ss. 133) jest dialektyka wyzwalająca objawiającą się nowość przez zjednoczenie poganizującego się—czyli pogrążającego się w grzechu — Kościoła z odseparowanymi od świata i Kościoła elementami synagogalnymi chrześcijaństwa (ss. 129—135). Rozważania tego rozdziału
Comblin zamyka nakreśleniem w tych perspektywach obrazu aktualnej rzeczywistości
chrześcijańskiej w świecie. Nasze czasy mają według tego obrazu być okresem wyzwalania się nowego Kościoła poprzez rujnującą to wszystko, co dotychczas było uważane za
chrześcijańskie, syntezę totalnie spoganizowanego Kościoła hierarchicznego z elementami synagogalnymi, czyli pozostałościami reformacji i innych ruchów separatystycznych w chrześcijaństwie (s. 135).
Ponieważ dla naszego autora wszelka teologia jest tylko wtedy sensowna, gdy daje
aktualne wskazówki praktyczne, więc nie pozostało mu nic innego, jak tylko zakończenie swoich wypowiedzi zasygnalizowanym już apelem o stworzenie czegoś nowego poprzez całkowite zrujnowanie starego w imię posłuszeństwa subiektywnie rozpoznanym
poruszeniom Ducha. Jednakże bliższe studium przeprowadzonych w książce „Teologia
della missione" rozważań szczegółowych dostatecznie uzasadnia podejrzenie, iż pod
tymi zdawałoby się biblijnymi terminami ich autor ukrył wcale nie myśli objawione, czy
z Objawienia wynikające. Zawarte tu myśli nie tylko pozostają w dysharmonii z uroczyście ogłoszonymi przez Kościół prawdami wiary katolickiej, lecz także całkowicie ignorują najnowsze nauczanie zwyczajne Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, zwłaszcza
owo dotyczące misji i ewangelizacji. Ponieważ taka pozycja może jedynie przysłużyć się
poznaniu delikatnie już skorygowanych przez Kościół Nauczający skrajnych przeakcentowań tzw. teologii wyzwolenia, więc na liście wartych do rozpowszechnienia w języku
olskim publikacji obcojęzycznych dotyczących zagadnień misjologicznych umieściłym ją w. dalszym, a nawet końcowym miejscu. Po prostu są bardziej wartościowe od
mej publikacje.
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