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W przeciw ieństw ie do dotychczasowej naukowej swej dzia
łalności, przejaw iającej się w  publikacjach szeregu g ^ o k ic h  
artykułów o poszczególnych problem ach związanych z egze-



gezą biblijną czy teologią chrześcijańską, w ystąpił ostatnio R. 
Bultmamn z potężnym  dziełem przedstaw iaj ącym teologię No
wego Testam entu. Po dogm atyce K. B artha, k tó ra  ukazała się 
.przed trzydziestom a laty  jako wcielenie zasad teologii dialek
tycznej, stanow i dzieło R. B ultm anna now y oryginalny zarys 
now otestam entalnej protestanckiej teologii. Zasada „odmitolo
gizowania“ Nowego T estam entu i egzystencjalnego rozumienia, 
jego wypowiedzi, w ysuw ana poprzednio w  artykułach  jako  po
s tu la t nowotestam enfałnej kry tyki, znalazła w  Theologie des 
Neuen Testam ents praktyczne zastosowanie. Syntezę teologicz
nych wypowiedzi Nowego Testam entu przeprowadza autor na 
tle  historycznego' rozwoju tworzącego się chrześcijaństwa; dzieło 
stanow i zatem  — p rzy  powiązaniu zasad filozoficznych z bada
niam i historycznym i — historię g e n e t y c z n ą  n ie  tylko n a j
starszej teologii chrześcijańskiej, ale w  ogóle życia pierwotnego 
Kościoła. Spośród autorów  p ism  NT uważa R. Bultmamn za 
w łaściwych teologów św. Paw ła i św. Jana; ich teologii poświę
cona je s t zasadnicza część idzieła. Ponieważ jednak  obydwa; po
wyższe rodzaje teologii znajdują swoje uw arunkow anie i mo
tyw y w  przepow iadaniu Jezusa oraz w  kerygm acie gm iny je 
rozolimskiej i przedpawłowych gm in hellenistycznych, mówi 
najp ierw  autor o  nauczaniu C hrystusa i działalności organiza- 
cyjno-fcerygmatyeznej najstarszego Kościoła na  rodzinnym  te
renie judaistycznym  i w  obrębie k u ltu ry  'greckiej, po wyłoże
n iu  zaś teologii św. Paw ła i św. Jana  om aw ia R. Bultmamn 
dalszy rozwój chrześcijaństw a ku  tzw. „starem u“ Kościołowi 
czasów patrystycznych.

Ocena teologii R. Bultm anna uwzględnić m usi i m omenty 
m etodyczne i rzeczowe. W ydaje się naw et, że strona m eto
dyczna jest tu  zasadnicza, przybierając charak ter bezwzględny 
i 'ekskluzywny. Jest ona zajęciem  już z góry pewnej pozycji, 
n ie  pozwalającej na  w yjście poza granice przez siebie zakreś
lone. S tąd przedstaw im y najp ierw  wyjściowe stanow iska 
R. B ultm anna w  jego Theologie des NT-s, a następnie zajm ie
m y się oceną treści tejże  teologii.

*
*  *



Punktem  w yjścia dla określenia; istoty i zadań niowotesta- 
m entalnej teologii jes t d la R. Bultmannia w i a r a .  Z w iary  po
wstaje w  człowieku nowe rozum ienie Boga, św iata i człowieka, 
czyli nowe egzystencjonaline rozum ienie siebie, gdzie zajęcie 
postawy wobec samego siebie dokonuje się jednocześnie z no
wym ustosunkowaniem  się względem Boga i świata. Rozumie
nie siebie w wierze różne jes t od rozum ienia siebie w  sensie 
naukowej antropologii. W tym  ostatn im  chodzi O' poznanie ob
iektywne, gdzie człowiek, czy jego życie staje się przedm io
tem poznania jako jeden  z fenom enów przyrody, podczas gdy 
rozumienie siebie w  w ierze jest' aktem  egzystencjalnym , tj. 
osobowym zajęciem  stanow iska wobec problem ów m ojego ży
cia, innym i słowy: aktem  życiowym (579).

Czy zatem  w iara  pozbawiona jest, według R. B ultm anna 
wszelkich momentów obiektywnych? Takie n ie  jest jego s ta 
nowisko. W iara w  chrześcijaństw ie, bo o niej mówi konkretnie 
R. Bultmamn, n ie  jes t sam orzutnie pow stającym  rozum ieniem  
siebie na  podstaw ie w łasnych przeżyć, lecz umożliwionym przez 
Boga i udostępnionym  przez Boże działanie. W iara w NT nie 
stanowi jednej z w ielu możliwość ii rozum ienia siebie, lecz jest 
konkretnie odpowiedzią człowieka na  słowo Boże dochodzące 
go w  przepow iadaniu o Jezusie Chrystusie, o działaniu Boga 
w człowieku Jezusie z N azaretu (579). Pismo św. jest zatem  
zwróconym ku  m nie słowem  Bożym z zapytaniem  i obietnicą 
zarazem, z sądem  i łaską. Jakoi tak ie  n ie stanow i ono przede 
miotu badań dla krytycznego m yślenia, lecz. przem aw ia do kon
kretnej egzystencji (580).

Tak więc z tradycyjnego pojęcia Objawienia pozostaje prze
konanie, raczej subiektywne, bo nie dające się zdaniem  R. Bult- 
mamna historycznie uzasadnić, że w  jiakimś bliżej nieokreślo
nym znaczeniu słowa P ism a św. są wskazówką Bożą dla czło
wieka, jak  w inien rozumieć siebie, a  konsekw entnie księgi no- 
wotestameintalne m ają coś do powiedzenia także i współczes
nym czasom (591).

Z a d a n i e  t e o l o g i i  polega właśnie, zdaniem m arburg- 
skiego teologa, na u j ę c i u  i w y j a ś n . i e n i u  r o z u m i e -



n  ii a  s i e b i e  p r z e z  с z ł o w i  e к  a w i e r z ą  с e g  o. Zdania 
teologiczne nie pow inny zawierać w  sobie spekuiatyw nego m y
ślenia czy naukowej problem atyki o Bogu, świecie i człowieku; 
teologia mówi w praw dzie o  tych wielkościach, ale o ty le  tylko,
0 ile w iara  zajm uje wobec nich  sw e stanowisko. Teologia nie 
może również wyprowadzać z w yjaśniania w iary  poszczegól
nych jednostek jakichś stałych, pozaezasowych, obiektywnych 
norm. Podieważ w yrastające z  w iary  rozum ienie siebie przez 
człowieka stale rozw ija się, ponieważ człowiek znajduje się 
w  ustaw icznie zmieniających się sytuacjach życiowych, stąd
1 jego dokonane n a  podstaw ie w iary  rozw iązania i p róby roz
wiązań są sta le  now e i zmienne, jak  zm ienne je s t życie. (577). 
O ciągłości teologii poprzez wieki n ie świadczy trzym anie się 
raz; sform ułow anych zdań; ciągłość ta  polega raczej n a  bez
ustannej żywotności z jaką w iara  onrześoijańska od swego po
czątku sta le  na nowo przezwycięża now e sytuacje życiowe 
przez relig ijne ich rozumienie. Podobnie n ie  da się, w edług 
R. Bultm anna, przedstaw ić m yśli teologicznych wszystkich 
pism  nowotestam entalnydh jako ściśle powiązaną jedność, 
każdy bowiem  au tor m iał swoiste rozum ienie siebie przez 
w iarę; można tylko poszczególnych autorów  'ksiąg mowotesta- 
m entalnych, k tó rzy  przekazali nam  świadectwo' o  swojej wie
rzącej egzystencji, włączyć jako poszczególne człony w e wspól
ny  historyczny związek. (577).

R. B ultm ann rozumie zatem  pism a now otestam entabie jako 
świadectwa w iary  poszczególnych autorów  w  konkretnych sy
tuacjach życiowych, a zadanie teologii jako ujęcie tych m yśli 
o w ierze i  w yjaśnienie ich; s tąd  pism a NT uw arunkow ane są 
konkretną sy tuacją  i dlatego z konieczności niepełne. P rzy
czyną takiego stanu  rzeczy jes t iniewyczerpalność rozum ienia 
siebie w  wierze, k tó re  stale się n a  nowo realizuje. Norm atyw ny 
charak te r przysługuje  zdaniom teologicznym n ie  ze względu 
na ich nieom ylną treść, lecz o ty le  tylko, O' ile one nas pobu
dzają, byśm y w konkretnej życiowej sy tuacji rozw inęli w  so
bie rozum ienie z w iary  Boga, św iata i siebie. (578).



Jeżeli księgi NT zaw ierają wypowiedzą o relig ijnym  rozu
m ieniu siebie, mogą być one bardziej lub  m niej rzeczowe. Zda
rzyć się bowiem  możle, że relig ijne rozum ienie siebie połączone 
je s t z  elem entam i obcymi wierze, jalk njp. z jurydycznym i po
jęciam i o stosunku między Bogiem i człowiekiem, z mitologicz
nym i czy kosmologicznymi pojęciam i o stosunku Boga do 
świata, z m istycznym  czy idealistycznym  myśleniem . S tąd 
wyprow adza R. Bultm ann 'konieczność rzeczowej k ry ty k i od
nośnie pism  NT, jak  ta  np. czynił L u ter w  stosunku do listu 
Jakuba i Apokalipsy. R. Bultm ann zastosuje taką „k ry tykę“ do 
wszystkiego, co przekracza granice św iatopoglądu natu ra li- 
stycznegoi. M item  będzie dla niego preegzystenicja Chrystusa 
jako drugiej Osoby Trójcy św., m item  św iat aniołów i demo
nów, m item  bóstwo· Chrystusa, cuda i  zm artw ychw stanie tego 
rodzaju bowiem poglądy sprzeciwiać się m ają  transcendencji 
Boga. S tąd  w ypływ a u  R. B ultm anna żądanie „odmitologizowa
nia“ NT, czyli usunięcia wszystkiego, co w  stosunku Boga do 
św iata i człowieka dałoby się ustalić  jako  obiektywne, a za
razem  przekraczające zakres działania naturalnego. Działanie 
pozaniaturalne Boga w  świecie stw orzonym  ogranicza· się ty lko 
do dania  nam  znaku, określającego sens życia; znaku przeję
tego w yłącznie przez wiarę, niedostępnego zaś w  swoim cha
rak terze pozanaturalnym  wszelkim  badaniom  historycznym .

Przez co charakteryzuje  się zatem  enrześcijańsfca egzysten
cja, k tó re j w ykład i w yjaśnienie stanow i zadanie teologii? — 
Jest to· na jp ierw  egzystencja „odiświetczona“ (Entweltlicihung 
der Existenz). R. B ultm ann w ykorzystuje now otestam entalne 
przeciw staw ienie: „Bóg —  św iat“, „Bóg — książę tego· św iata" 
i w  iścisłym powiązaniu teologiczno-filozoficznym, określa św iat 
jako  eon przem ijania i śmierci. Żyć ze świata, czy żyć według 
ciała n ie  oznacza u  niego cielesności czy zmysłowości, lecz za
kres tego, co jes t widzialne, nam acalne, rozporządzalne, w y
m ierne, K to św iat w idzący i przem ijający czyni podstaw ą 
swego życia, żyje „według niego'“ — czy to  Oddając się lekko-

b Por. art. Neues Testament und Mythologie w pracy zbiorowej pt. 
Kerygma und Mythos Ein theologisches Gespräch, Hamburg 1948, 15—53.



myślmie pokusie w abiących możliwości tego życia, czy to ma 
podstaw ie swego działania, „uczynków P raw a“, szuka swego 
uspraw iedliw ienia — tem grzeszy, bo chce być panem  siebie 
i swej egzystencji. Taka w łaśnie postaw a człowieka nadaje 
św iatu charakter sprzeciwu wobec Boga. W pom yłce swojej 
człowiek, zam iast zabezpieczyć sw oje życia, popada w  zależ
ność od św iata przem ijania i śmierci, co można przedstaw ić 
bądź w  m itycznych pojęciach demonów, bądź w  nowoczesnych 
w yrażeniach „ducha czasu“, „ducha techniki“ itp .2 W tej za
leżności wypow iada się s ą d  B o ż y  nad człowiekiem.

Praw dziw e życie człowieka, w edług R; Bultmamna, rezygnu
je  z  samodzielnie stworzonej pewności i  żyje ze św iata niew i
dzialnego, n ie dającego się rozporządzać. Możliwość takiego 
życia w ynika z  w iary  w  „łaskę“ Bożą, tj. z zaufania, że to, co 
jesit d la  człowieka niewidzialne, nieznane, nierozporządzallne 
zbliża się doń jako  miłość i oznacza w  przyszłości n ie  śmierć, 
lecz życie. Łaska Boża jeś t łaską przebaczającą grzechy, tj. 
uw alniającą człowieka od jego· przeszłości, trzym ającej go 
w  niewoli przem ijającego, poddanego śm ierci świata. Dlatego 
„w iara“ zdziałana przez „łaskę“ jes t zarazem  wolnym  otw ar
ciem się człowieka ku  przyszłości, jest posłuszeństwem.

Odświetczenie nie jest zatem  aseezą, lecz pew nym  dystan
sem w  stosunku do świata. Postaw a człowieka wierzącego 
w  jego zetknięciu się i stosunkach z rzeczam i światow ym i cha
rak teryzu je  się Paw iow ym  „jakoby n ie“ (1 Kor. 7, 29-31); 
w skutek tego w ierzący jes t panem  nad  wszystkim i rzeczami 
(I K or 3, 21-23). Człowiek w ierzący świadom jest faktu, że 
sam  z siebie jest niczem, że wszystko, co m a i czym jest, po
chodzi od Boga.3

Tego rodzaju  chrześcijańska egzystencja jest, w edług 
R. Bultmamna e s c h a t o l o g i c z n  ą. C harakteryzuje się ona 
tą  okolicznością, że czas łask i d la  wierzącego już isię rozpoczął, 
że życie przyszłe stało się już teraźniejszością. Zdaniem  au
tora najkomsekwemtmiej uwidocznił to św. Jan  Ew angelista,



u którego sąd nad św iatem  nie jest m ającym  nadejść kosmicz
nym zdarzeniem, lecz faktem , że Jezus przyszedł n a  św iat 
i wezwał do w iary. K to wierzy, ten  poisdada już życie, ten  
przeszedł ze śmierci do życia. D rugą charakterystyczną cechą 
eechatoiogiczności chrześcijańskiej egzystencji je s t okolicz
ność, że pojm uje życie z w iary  n ie  n a  sposób stanu, lecz jako 
ustawiczne rozstrzygnięcie i decyzję, dokonywaną stale n a  no
wo w  każdej konkretnej sytuacji. Choć sąd Boży nad  światem  
już się rozpoczął, to przecież ostateczne jego dokonanie od
bywa się w  wieczności; stąd wiara' chrześcijańska jest u sta
wicznym dążeniem  do celu, ustaw iczną podróżą między „je
szcze n ie“ i „a przecież już!“ w edług Filip. 3, 12-14.

Pow staje pytanie, czym różni się teologiczne (chrześcijań
skie) rozum ienie siebie od filozoficznego d czy nie da  się ono 
przeprowadzić bez Chrystusa. W yminęłoby sdę w tedy prob
lem nadprzyrodzoności w iary  oraz samej postaci Chrystusa 
i związanych z nim  zdarzeń. — R. B ultm ann odrzuca nadprzy- 
rodzonoiść w iary  w  sensie tajem niczej, nadnaturalnej właści
wości; w iara jest postaw ą prawdziwego', naturalnego człowie
czeństwa. I filozofia i NT widzą popadnięcie życia łódzkiego 
w zależność od św iata i dążą do tego, by  człowiek prowadził 
właściwe d lań  życie. Różnica m iędzy teologiczną i  filozoficzną 
oceną ż y d a  polega n a  tym , iż —

1) NT widzi możliwość wydobycia się ku  wolności życia w y
łącznie przez w iarę, podczas gdy filozofia sądzi, że w ystarczy 
w tym  celu wyśw ietlić człowiekowi jego egzystencję w  ra 
mach wyłącznie naturalnych;

2) w edług NT popadnięcie człowieka w  zależność od św iata 
jest całkow ite i wydobyć się on z niego może ty lko  przez, czyn 
Boży, o k tó rym  to czynie zbawczym  dokonanym  przez Boga 
w Jezusie Chrystusie głosi chrześcijański kerygm at; filozofia 
natomiast osądza popadnięcie człowieka w  zależność od św iata 
jako pew ien s tan  psychiczny, z  którego m oże sdę sam  człowiek 
wydobyć, przenikając naw skroś swoją sytuację.4



Ponieważ kerygm at chrześcijański zWiązalny jes t nieroz- 
dzielnie z osobą Chrystusa, a  zwłaszcza z Jego śm iercią i zm ar
twychwstaniem , pow staje d la  R. B ultm anna problem , jak  w y
jaśnić całą nadprzyrodzoną stronę tej postaci i  związanych 
z n ią  zdarzeń. Jego zdaniem, „mitologiczna“ forma, w  jakiej 
podana jest przez NT wieść o czynie zbawczym Boga, m a za 
zadanie uw ypuklić znaczenie historycznej postaci Jezusa i Jego 
losów, jako czynu zbawczego. O znaczenie życia i śm ierci Je 
zusa nie należy pytać historii; tu  m a coś do powiedzenia wiara, 
wskazująca, co Bóg chce m i przez h istorię tej osoby powie
dzieć. H istoria mówi nam  tylko o fakcie skazania Jezusa z Na
zaretu  n a  śmierć krzyżową, w iara  natom iast podnosi histo
ryczne w ydarzenie 'krzyża do kosmicznych rozm iarów. Jeżeli 
krzyż jest w edług chrześcijańskiego kerygm atu  sądem  nad 
„św iatem “, jeżeli przezeń zniszczone zostają dem oniczne po
tęgi tego eonu, to  w  krzyżu  w ypow iedziany jest zarazem  sąd 
i nade m ną, jako1 człowiekiem podpadłym  pod władzę tych po
tęg. W tym  przejaw ia się e s c h a t o l o g i c z n y  charakter 
zdarzenia krzyża, o ile z historycznego sta je  się on zdarzeniem  
poza czasowym, pojm ow anym  przez w iarę jako ustaw iczna te 
raźniejszość.5

Krzyż, zdaniem  R. Bultm anna, n ie  jes t dla nas rzeczowo 
związany z osobą Chrystusa. D la pierwszych chrześcijan, na 
skutek  pow iązania ich życia z życiem  Jezusa z Nazaretu, osoba 
M istrza i Jego śmierć stanow iły całość. Dla nas, dochodzących 
do postaci C hrystusa przez relacje historyczne, ten  związek 
osoby z krzyżem  nie da się odtworzyć. K erygm at chrześcijań
ski niie w yprow adza znaczenia krzyża z historycznych ram  ży
cia Jezusa, lecz ze związku krzyża z  zm artychwstaniem .

R. Bultm ann odrzuca wymowę zm artw ychw stani a Chrystusa 
w  znaczeniu historycznego, obiektyw nie dającego się stw ier
dzić faktu. Zm artw ychw stanie n ie  stanowi w  jego m niem aniu 
cudu, potwierdzającego nadprzyrodzoność postaci czy posłan
nictw a Jezusa. Krzyż i zm artw ychw stanie tworzą jedność jako

4) Por. tamże, 33—43.
5) Por. temże, 44 ns.



zdarzenia „kosmiczne“, a w iara  w  zm ar twych w stanie jest 
w iarą w  krzyż jako w ydarzenie zbawcze. Za fałszywe uważa 
on m niem anie, jakobyśm y z  postaci C hrystusa dochodzili do 
wiatry w  Jego (krzyż; m ęka C hrystusa w  historycznych ram ach 
jes t tragicznym  końcem  szlachetnego człowieka. Raczej n a  od
wrót: w iara  w  krzyż jest w iarą  w  Chrystusa.

N a pytanie, jak  dochodzim y do tego, by w  krzyżu C hry
stusa uznać eschatologiczne (ponadczasowe, współcześnie dla 
m nie dziejące się) w ydarzenie zbawcze, odpowiada R. Bult- 
matnn, że jedynym  uzasadnieniem  jest żyw y kerygm at Koś
cioła: krzyż Jezusa je s t głoszony jako w ydarzenie zlbawcze, 
jes t przepow iadany razem  ze zmartyohwstaniem . Spotykam y 
się z przepow iadaniem  Kościoła jako ze słowem Bożym, wo
bec którego n ie m ożna staw iać żądania w ylegitym ow ania się, 
lecz tylko m ożna je przez w iarę  przyjąć lulb odrzucić. W iara 
w słowo przepow iadania jest w iarą  w  zm artw ychw stanie C hry
stusa; te  dw a fak ty  łączą się z sobą, a w iara  uczniów Chrystusa 
w Jego zm artw ychw stanie i samo przepow iadanie Kościoła 
należą już do eschatologicznego przebiegu Zbawienia. H istoryk 
może w yjaśnić do pewnego stopnia pow stanie tej w iary 
u p ierw szych uczniów, lecz dla niego1 w ydarzenia wielkanocne 
redukują się do w izjonerskich przeżyć. Znaczenie w iary  chrze
ścijańskiej leży poza historią, w  uznaniu krzyża Chrystuso
wego, na skutek przepow iadania Kościoła, za w ydarzenie 
zbawcze.1®

*

*  *

Naszkicowany zarys m etody oraz założenia fiłozoficzno- 
dogmatyczne R. Bultmamna pozwolą nam  lepiej zrozumieć 
jego now otestam entainą teologię.

A najpierw : sam  pom ysł napisania now otestam entalnej teo- 
lcgii n ie  je s t czyimś nowym. Ten rodzaj literacki znany jest 
w protestantyzm ie od 150 lat, a  ostaitnió również k ilku teolo
gów katolickich zajęło się t ą  dziedziną i m etodą pracy. Jeżeli, 
najogólniej biorąc, powiemy, że teologia jest zastosowaniem,



przy uwzględnianiu m etod naukowych, poznania rozumowego 
i dysku rsywnego do danych Objawienia, toy te dane porów nać 
z sobą, zestawić z w ynikam i poznania naturalnego, uporządko
wać w edług pew nych zasad hierarchicznych i ugrupować 
w pew ne działy —  rów nież i celem  teologii now otestam ental- 
nej jes t zebranie w yników  egzegezy pism  NT i ich uporząd
kowanie. W odróżnieniu jednak  od teologii system atycznej teo
logia całości czy poszczególnych pism  NT opiera się bardziej na  
badaniach historycznych. W dziełach tego rodzaju istnieje ten
dencja. by  przedstaw ić teologię pism  NT jako fenom en histo
ryczny.

Ponadto: teologia system atyczna g rupu je  i porządkuje idee 
teologiczne, natom iast' w  teologiach NT istn ieje dążność, by 
ująć całość fenom enu religijnego danej jednostki czy grupy 
wierzeniowej. Dzieła tego rodzaju  wychodzą z założenia, że 
pojęcia objaw ienia i zbaw ienia n ie  ograniczają się do zakom u
nikow ania ludzkości idei relig ijnych celem  oświecenia rozumu, 
lecz są także udzieleniem  życia Bożego w  Jezusie C hrystusie 
i przez Jezusa Chrystusa. S tąd teologie NT, poza ideam i re 
ligijnym i, da ją  szerokie m iejsce d la w iary, k u ltu  i życia Koś
cioła. Z tej racji n iektórzy autorzy protestanccy wolą naw et 
dawać tego rodzaju dziełom nazwy „religia NT“ zam iast „teo
logia N T“.

Pod tym i dwom a względami Theologie des NT-s  R. B ult- 
m anna n ie  różni sdę od analogicznych dzieł katolickich. Róż
nica dotyczy zasady w yboru i uporządkow ania danych nowo- 
testam entainych. Może się to bowiem  dokonać bądź w zależ
ności od system atyki f ilozof i czno^dogma ty  с zne j (np. w edług 
tem atów  spotykających się w  'każdej religdii —  Weinei; według 
artykułów  Credo —  Stauffer; w edług tradycyjnych trak tatów  
teologii tomistycznej —  Ceuppems), bądź, w  zależności od roz
woju historycznego. W ostatnim  w ypadku wszakże jakaś 
wspólna idea dogm atyczna czy filozoficzna wiąże; całość teo
logii; u  J. B onsirvena7 ideą przewodnią, łączącą wszystkie

7) Por. J. B o n s i r v e n ,  Théologie du Nouveau Testament, Paris 1951



pism a no wo tes ta m en tain  e, jest postać Jezusa. W dziełach tych 
przyjm uje się milcząco słuszne założenie, że w szystkie księgi 
NT w yrasta ją  ze wspólnego ruchu religijnego, zorganizowa
nego od początku i świadomego swych celów.

Theologie des NT-s  R. Bultm anna pragnie uwzględnić 
w szerokiej m ierze chronologiczny rozwój w iary, kultu , orga
nizacji kościelnej. Ideą wszakże centralną n ie  jest' postać Chry
stusa, lecz w iara  (wykład w ierzącej egzystencji chrześcijań
skiej).

Historyczne rozw ażania R. B ultm anna w  Theologie des 
NT-s  tkwiią, zgodnie z zasadą „odmitologizowania“, w  szerokim 
łożysku racjonalistycznej teologii protestanckiej. Światopogląd 
nadprzyrodzony z historycznym  znakowaniem  Wcielenia, 
zm artw ychw stania, cudów  Chrystusa jes t zdaniem  teologa m ar- 
burgskiego niem ożliwy do przy jęcia  d la  współczesnego czło
wieka. Jednakże racjonalizm  ten  jes t inny, niż by ł w  teologii 
protestanckiej w  okresie idealizm u czy m oralizmu. W ykorzy
stuje on w yniki badań k ierunku  zwanego Formgeschichte, 
a więc jeszcze współczesne egzystencjalne rozum ienie histo
rii. Ze szkoły Form geschichte zaczerpnął R. B ultm ann prze
konanie, że ewangelie rozpatryw ać należy n a  tle w iary  pierw 
szej gm iny chrześcijańskiej, że dają nam  one bezpośredni do
stęp do ' w iary  pierw szych chrześcijan, a  n ie  są historyczną 
relacją dotyczącą życia i  działalności Jezusa. Egzystencjalne 
zaś u jęcie h istorii przeciw staw ia się idealizmowi, k tó ry  w i
dział w  historii jako*zasadnicze tworzywo; idee, oraz pozytyw iz
mowi, dążącem u do ustalen ia w  sposób k ry tyczny faktów  h i
storycznych. D la egzystencjalizm u przeszłość n ie je s t ani ideą, 
ani faktem , lecz życiem; poznanie przeszłości dokonuje się 
w świetle egzystencji badacza; h isto ria  n ie  jest ani sam ym  do
kumentem, ani nie ogranicza się do „w ielkich“ Zdarzeń p rze
szłości, lecz jest odpowiedzią na pytanie, k tó re  h istoryk staw ia 
przeszłości w  oparciu o dokum enty; do poznania zaś tej p rze
szłości m niej nadaje się sam a krytyka, ile raczej sym patia d la 
badanej epoki i wczucie się w  nią. Pojm ując w  ten  sposób za
danie teologa — historyka chrześcijaństwa, R. Bultm anna od



rzuca całkowicie tradycyjną teologię jako ujęcie Objawienia 
w form ę abstrakcyjnych idęi (tez).

H istoryczna strona teologii R. Bultm anna (postać Jezusa 
i obiektywizm  zdarzeń zbawczych) dyskutow ana była  żywo 
w szeregu polemicznych artykułów, zwłaszcza autorów p ro te
stanckich, a szczególnie w  dziele Kerygma und M ythos .8 Dy
skusja ta uw zględniała bądź żądanie „Odmitologizowania“ NT, 
bądź znaczenie postaci Chrystusa dla chrześcijaństwa, bądź za
kres autentycznego w kładu Jezusa w  chrześcijaństwie. D latego 
nad  tą  racjonalistyczną szatą, w  jaką R. Bultmamn obleka teo
logię NT, nie będziemy bliżej zastanaw iali się. Nawiasem  do
dam y, że w  Theologie ides NT-s racjonalizm  m niej szokuje czy
telnika katolickiego, niż w  innych artykułach  tegoż autora, 
gdyż ustępuje  on  m iejsca egzegezie tekstów  dotyczących wiairy. 
Zajm iem y się natom iast szerzej stroną m etodyczną omawia
nego dzieła.

A bstrahując od oceny całkowicie negatywnego ustosunko
w ania się R. Bultm anna do tradycyjnej teologii opartej na sy
stem ie idei religijnych, n ie  można z góry ferować potępiają
cego w yroku n a  teologię NT, opartą  o  egzystencjalne pojęcie 
w iary. Jeżeli współczesna filozofia egzystencjalna opisuje różne 
s tru k tu ry  psychiczne człowieka, pp. przeżycie strachu, miłości, 
śm ierci dtp. — dlaczego nie można pokusić się o przedstaw ie
nie, jak  według pism  NT m a wyglądać, czy jak  u  pierw szych 
chrześcijan w yglądała s tru k tu ra  w iary; byłoby to dogmatycz- 
no-psychołogiczne studium  n a  tle  к  ul tu r ałno-h istor yc znyrn.

Do pow stania tego rodzaju dzieł przyczynił się n ie  mało 
rozkw it historii i psychologii w  ubiegłym  wieku, k tóry  w yw arł 
swój w pływ  nie tylko n a  życiorysy Chrystusa i znaczniejszych 
postaci z  przeszłości chrześcijańskiej, ale i n a  dzieła ściśle teo
logiczne. Po te j samej linii zw rotu k u  życiu relig ijnem u idzie 
współczesny rozkw it liturgii. Dogm atyka Schm ausa 9 staw ia so-

8) Por. Kerygma und. Mythos. Ein theologisches Gespräch, Hamburg 
1948.

*) M. S c h m a u s ,  Katholische Dogmatik, München 3-4 1948, Vor
wort zur ersten Auflage VII—X.



bie jako cel zbliżenie teologii do życia w iary. Choć (bowiem, 
cnota wiatry w  katolickiej teologii obejm uje przede w szystkim  
intelektualną stronę chrześcijańskiego przeżycia religijnego, 
a teologia katolicka jest usystem atyzow anym  zbiorem  idei re 
ligijnych zaw artych w  objaw ieniu, to przecież katolicyzm  
zdaje sobie 'sprawę z tego, że w iara  w  szerszym znaczeniu, 
jako relig ijna postaw a wierzącego' chrześcijanina je s t bogatszą, 
bo obejm uje ponadto nadzieję i miłość, angażując n ie  sam  ty lko  
rozum, ale także wolę i uczucie. Dopuszczalną jes t rzeczą dor- 
konanie psychologiczno-histoirycznej analizy postaw y religijnej 
pierwotnego chrześcijaństw a, czyli egzystencjalnej s truk tu ry  
wiary. T rzeba przyznać, że n iektóre rozdziały w  Theologie des 
NT-s są cenną syntezą poglądów pierwszych ćhrześcijam.10 
Także nacisk, jak i R. Buitm ann kładzie n a  w iarę w yrastającą 
z przepow iadania ewangelii, przyczynia się do uw ydatnienia, 
wprawdzie bez zamierzonego celu autora, ro li Kościoła. Mimo 
to próba egzystencjalnego u jęcia rzeczywistości pierwotnego 
chrześcijaństwa przez R. B ultm anna nie jes t ani k ry tyczna ani 
pełna. Nie jest krytyczna z tego względu, iż teolog manburgski 
nie docenia w  przedstaw ieniu egzystencji chrześcijańskiej zna
czenia faktów  nadprzyrodzonych; nie jest pełna, bo w  przeżyciu 
egzystencjalnym w iary  chrześcijańskiej uwzględnia R. B ult- 
mann zasadniczo jeden ty lko elem ent decyzji wobec spotykają
cego m nie sądu i łaski Bożej.

a) Zastanaw iającą jest rzeczą w  Theologie des NT~s 
R. Bultmamma m ateria ł ew angelii synoptycznych wykorzy
stany jes t w  m inim alnej m ierze. A przecież kerygm at Jezusa 
mówi także o wierze: Chrystus domaga się w ia ry  old słuchaczy, 
chorych i grzeszników; wzyw a do pokuty, jako  w,aruniku w ej
ścia do kró lestw a Bożego ;mówi o miłości Bożej i  dziecięcej 
ufności wobec Ojca niebieskiego; przepojony jes t świadomością 
grzechu i  potrzebą jego- odpuszczenia, jak  również świadomoś
cią rzeczywistości eshatologicznej zjawionej w  Jego własnej 
postaci. Jeżeli R. B uitm ann ścieśnia dane ewamgedijne n a  ko

10) Por. np. naukę o chrzcie św. w pierwotnym chrześcijaństwie, 132 ns.



rzyść 'teologii Pawiowej i Janow ej, praw dziw a przyczyna tkw i 
w  nadprzyrodzonym  światopoglądzie ewangelii co do postaci 
Jezu/sa i w  historycznym  znakow aniu nadprzyrodzonych fak
tów Jego życia. Podkreślam y zatem  i ten  paradoks, że pism a 
Apostoła, k tó ry  n ie  znał osobiście historycznego Chrystusa, oraz 
świadectwo ostatniej ewangelii powstałej pod koniec I wieku, 
czyli w  atm osferze w iary  drugiego pokolenia chrześcijan stały  
się d la  R. B ultm anna wzorem  dla „odnalezienia“ p i e r w o t 
n e g o '  chrześcijaństwa.

R. B ultm ann chce widzieć zadanie teologii w  opisywaniu 
wierzącej egzystencji. Jeżeli jednak w iara  w chrześcijaństwie 
m a  być w edług jego ujęcia odpowiedzią człowieka na docho
dzące go w  kerygm acie słowo Boże, to n ie  jest bynajm niej obo
ję tn ą  rzeczą dla pow stania i kształtow ania się w iary  świado
mość historycznych faktów  o nadprzyrodzonej mocy. Praw dą 
jest, że ustalenie faktów  nie jest jedynym  ziadianiem historii; pod 
w pływ em  egzystencjahzm u nastąpiło  przesunięcie od pozyty
w istycznej historii zdarzeń (faktów) do całościowego poznania 
przeszłości z uw zględnieniem  elem entów racjonalnych i irra 
cjonalnych. Jeżeli jednak  poznanie historyczne według egzy- 
stencjalizm u podobne jes t do poznania drugiej osoby,11 to dla 
całości poznania decydujące się również fak ty  ż jej życia. 
W chrześcijaństw ie spotkanie z Bogiem w  osobie Jezusa Chry
s tu sa  je s t zasadnicze d la  ukształtow ania się wierzącej egzy
stencji, przyezem  stopień tego spotkania może być różny: n a 
tchnienie prorocze, moc cudotwórcza, Wcielenie. Jeżeli mam 
przyjąć zdarzenie krzyża jako  znak Bożego sądu i łaski dla 
mnie, muszę mieć pewność poświadczoną jakim iś znakami, że 
przez zdarzenia tej osoby przem aw ia rzeczywiście do mnie 
Bóg. R. B ultm ann 'rozdziela fakt historyczny (w w ypadku Je 
zusa śmierć (idealnego człowieka) od jego znakowania relig ij
nego. W ten  sposób cała  religijna stroma śm ierci i zm artw ych

n) Por. H. I. M a r r o u ,  De la connaissance historique, Paris 1955, 
zwłaszcza 85 ns. 91—93.

I2) Por. O. Cullmann, Le culte dans l’Eglise primitive, Neuchâtel-Pa- 
r is 3, 1948, 35.



w stania Chrystusa wisi w  próżni. Przyjęcie chrześcijaństw a 
uzależnione jest od psychicznej wrażliwości jednostki na  p ro
blem przem ijania i śmierci.

Problem  historycznego uzasadnienia faktów  nadprzyrodzo
nych w chrześcijaństw ie wiąże się w zagadnieniu w iary  ze zna
czeniem dla wierzącego postaci Jezusa Chrystusa. Analiza 
R. Bultm anna o tyle nie odpowiada· historycznej prawdzie, iż 
dla pow stania w iary pierwszych chrześcijan decydujące było 
zm artwychwstanie Jezusa. K ult przejaw iający się w  sakra
mentach dowodzi, że chrześcijaństwo jako zasadniczą struk 
turę swej w iary uw aża spotkanie się z nadprzycodzonością 
w fakcie zm artw ychw stania Jezusa, o czym poświadcza słowo 
przepowiadania. Jest zasługą Oskara Cullmanna, profesora na 
protestandkich wydziałach w Bazylei i StrasSburgu, wykazanie, 
iż k u lt  należy do istotnych elem entów relig ijnych pierwszej 
gminy chrześcijańskiej i że słowo przepow iadania podporząd
kowane jest ku ltow i.12 Wśród pierwszych gmin chrześcijańskich 
zebrania liturgiczne zm ierzają ku  Eucharystii, gdzie obecność 
Chrystusa wśród w iernych dochodzi do punk tu  ku lm inacyj
nego. O. Cullimann przeciw staw ia się teorii o dwóch odrębnych 
typach nabożeństw pierwszych chrześcijan: к er ygrn atycziny m , 
wzorowanym na nabożeństwach synagogailnyćh, do którego 
miały dołączyć się n ieraz przejaw y charyzm atyczne, oraz eu
charystycznym, wzorowanym  n a  kulcie świątyni jerozolim 
skiej. Dzieje Apostolskie i listy Pawiowe łączą zawsze przepo
wiadanie słowa z Eucharystią, a jeśli mówią o samym prze
powiadaniu, chodzi o naukę m isy jną  wygłaszaną do pogan, 
a nie nabożeństwo fcultÿezne. Ponadto przejaw y charyzm a
tyczne w ystępow ały zawsze w momencie kulminacyjnym,, gdy 
w chwili „łam ania chlöba“ i  m odlitw y Maramatba (o przyjście 
Kyriosa) odczuwano rzeczywiście obecność Chrystusa, jako 
antycypację Jego chwalebnego pow rotu przy  końcu wieków.13 
Myli siię R. Bultm ann, gdy uważa, iż au tor IV ewangelii n ie
chętnie nastaw iony jes t do strony  kul tycznej chrześcijaństwa; 
ewangelia ta  należy przeciw nie do liczby pierwszorzędnych źró
deł dotyczących k u ltu  pierwotnego Kościoła,14 a cała Apoka-
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lijpsa przeniknięta jest aluzjam i do, zwyczajów liturgicznych 
pierwszych gm in chrześcijańskich.

b) Uwagi powyższe prow adzą mas do· drugiego zarzutu, jaki 
staw iam y teologii R. Bultm anna, dotyczącego treści s truk tu ry  
w iary  w pierw otnym  chrześcijaństwie. Treść ta  by ła  bezwzglę
dnie eschatologiczna, alle n ie  w  ujęciu aintropocentrycznym, jak 
to czyni R. Buitm ann, lecz chrystocentryczmie, tzn. problem  
psychologiczny mej własnej śmierci ustępow ał wobec obiek
tyw nej rzeczywistości zm artw ychw stania Jezusa, poświadczo
nej ku ltem  i świadectwem  świadków. Dzień zebrań pierwszych 
chrześcijan nosi nazwę „dinia Pańskiego“, nazw a ta  przypo
m ina nam  znany już u  proroków  ,,JOM JA H W E“, jako dzień 
ostateczny. Tak więc zm artw ychw stanie Chrystusa święci się 
jako inaugurację i p rzejaw  czasów ostatecznych. Zebrania li
turgiczne pierwszej gm iny są nie tylko wspom nieniem  O stat
niej Wieczerzy, lecz odnoszą się także do posiłków spożywa
nych ze Zm artw ychw stałym , w  k tórych  widziano jakby anty
cypację uczty m esjańskiej, przyrzeczonej przez Jezusa; stąd  ra 
dość zebrań eucharystycznych, o k tórej re fe ru ją  Dzieje Apo
stolskie (2, 46 it.). Podobnie sym bol Eucharystii — ry b a  p rzy
pomina, że w  kulcie chodzi o obecność tego samego Jezusa, 
k tó ry  po zm artw ychw staniu ukazyw ał się Apostołom i spo
żywał z nim i ryby .15

Ponadto: w  przeżyciu w iary  pierw szych chrześcijan m a zna
czenie nie tylko ..krzyż i zm artw ychw stanie Chrystusa w  ich 
mistycznym, pozahisłoryeznym  znaczeniu. Przykład Jezusa ma 
także w pływ na kształtow anie się w iary. Charakterystyczną 
pod tym  względem jest nauka pierwotnego chrześcijaństw a 
o dziewictwie. Jeżeli św iat antyczny n ie  cenił dziewictwa 
a św iat judaistyczny widział błogosławieństwo' Boże w  licznym 
potomstwie, zastanaw iającą jest rzeczą ten  nagły  szacunek 
chrześcijaństwa dla cnoty dziew ictw a i praktykow anie jej, co 
mogło powstać tylko na  tle  przykładu i nauki Jezusa. Szkoda,

13) Por. tamże, 28.
14) Por. O. Cullman, Urchristentum und Gottesdienst, 1944.
15) Por. О. Cullmann, Le culte dans l’Eglise primitive, dz. cyt. 14.



iż. R. Bultmamn problem  dziew ictw a w pierw otnym  chrześci
jaństw ie pom inął, ograniczając się do zdawkowego zdania, iż 
możliwą (!) jes t rzeczą istnienie tu  i ówdzie dziewic, służących 
Bogu (567).

*  *  *

P rzy  końcu dzieła (590) stw ierdza R. Bultm ann, iż jego bada
nia historyczne tkw ią w  tradycji badań his tor yc zno-kry tyc z- 
nych i religijno-historycznych teologii protestanckiej z tenden
cją do unikania  błędów tych szkół na skutek  rozdzielenia przez 
nie aktu  myślowego i życiowego. Badania zaś historyczne nad 
NT. można prowadzić bądź w  interesie in terp re tac ji m inionej 
rzeczywistości, bądź je j rekonstrukcji. W Theologie des NT-s  
chodzi o in terp retację  rzeczywistości pierw otnego chrześcijań
stwa z myślą, iż taka in terp re tac ja  może być pomocna teraź
niejszości, a rekonstrukcja służy celom interpretacji. Tak więc 
metoda egzystencjalna, w edług wyznania samego autora nagina 
do swoich celów historię. I jedno  zaś i  drugie, tj. m etoda eg
zystencjalna, i h istoria pierwotnego chrześcijaństw a, zdeterm i
nowane są z góry racjonalistycznym  światopoglądem  autora.

Władysław Miziołek

C h a r  m o t  S. S. J., La Pedagogie des Jesuites, Paris 
1951, Editions Spes'. sir. 574.

1. F. Charmot, psycholog i pedagog hum anizm u chrześci
jańskiego, profesor języków klasycznych, filozofii i pedagogiki 
wyższych szkół jezuickich, autor w ielu pedagogicznych i dy
daktycznych rozpraw, w  k tó rych  w yraził n ie  tylko głęboką 
wiedzę teoretyczną ze swej specjalności, ale również praktycz
ną, co u pedagogów n ie  zawsze idzie ze sobą w  parze, zapo
znał naukow y św iat pedagogiczny ze s tru k tu rą  w ykształcenia 
w szkolnictw ie Tow arzystw a Jezusowego na przestrzeni -wie
ków począwszy od pow stania tego zakonu. Uczynił zaś to  
w dziele zatytułow anym  „Pedagogia Jezuitów “. Trzonem  tego 
dzieła są zasady tej pedagogii i jej aktualność w obecnej dobie.


