
Emil Stanula

"Epektasis - Mélanges patristiques
offerts au Cardinal Jean Daniélou",
wyd. Jacques Fontaine i Charles
Kannengiesser, Paris 1972 :
[recenzja]
Collectanea Theologica 45/1, 180-181

1975



180 RECENZJX

Neus Testament und Kirche, wyd. Joachim G n ilka , Freiburg-Basel-Wien 1974, Verlag 
Herder, s. 579.

Z okazji sześćdziesięciolecia Rudolfa S ch n ack en b u rg a  grono 32 przyjaciół i kolegów 
dla uczczenia jego naukowej pracy dedykowało mu zbiorowe dzieło pod redakcją Joachima 
G link i, które składa się z 32 artykułów, napisanych przez różnych autorów, przeważnie 
(aż 28) egzegetów tak katolickich jak protestanckich, nieraz światowej sławy. Jest rzeczą 
niemożliwą na tym miejscu zasygnalizować, a tym bardziej choć krótko omówić ich treść; 
wachlarz zagadnień poruszonych jest bardzo szeroki, dlatego też trudno jest doszukać się 
w nich jakiejś jednolitej tematyki. Na ogół są to artykuły o „charakterze uderzeniowym” 
(Anstosscharakter) i pionierskim, a zasadniczo dotyczą problemów wyrażonych ogólnikowo 
w tytule. Tytuł ten obrano celowo z tej prostej przyczyny, że każdy autor w jakiś sposób 
zahacza o stosunek Nowy Testament — Kościół, na którym dotąd ciążą jeszcze pewne ata
wizmy przeszłości; tym bardziej że jubilat, któremu to zbiorowe dzieło dedykowano, przy
czynił się walnie do naświetlania relacji zachodzącej między Nowym Testamentem a wspól
notą eklezjalną. Wartość tych artykułów jest zróżnicowana tak pod względem jakościowym, 
jak i ilościowym. Zarówno egzegaci, jak teologowie, zwłaszcza eklezjologowie, znajdą 
w tym zbiorowym dziele niejedną cenną i oryginalną myśl, aczkolwiek trzeba przyznać, że 
w wielu wypadkach mamy do czynienia z hipotezami pionierskimi mniej lub więcej naukowo 
uzasadnionymi, a czasem nawet z drobnymi przyczynkami.

ks. Ignacy Bieda S J , Warszawa

Epektasis. Mélanges patristiąues offerts au Cardinal Jean Daniélou, wyd. Jacques F o n ta in e  
.i Charles K anneng iesser, Paris 1972, Beauchesne, s. XII +  689.

Tytuł Epektasis oraz ilość znanych patrystów, oferujących swe prace w hołdzie i uznaniu 
wielkości w zakresie patrologii kardynała Jean D an ié lo u , może sugerować znaczenie sze
rokiego zakresu problematyki patrystycznej, omawianej przez wielu specjalistów różnorod
nych dyscyplin antyku chrześcijańskiego. Być może tytuł' książki marginesowo oznacza 
również ten bogaty zakres problematyki. Ch. K an n en g iesse r we wstępie nadaje termino
wi epektasis sens, jakim posługiwał się św. G rzeg o rz  z Nyssy, to jest dążenia duszy 
ludzkiej do spotkania się z Bogiem. Wiadomo, że poszukiwanie Boga i dążenie do spotkania 
się z Nim jest naczelną ideą ojców Kościoła. Idea ta jest jednak szczególnie wyraźna u dwóch 
pisarzy, którzy też wycisnęli swe piętno na późniejsze życie duchowe chrześcijaństwa, mia
nowicie O rygenes i G rzego rz  z Nyssy. Ci obydwaj pisarze byli ulubionymi przedmio
tami zainteresowań i badań naukowych kardynała D an ié lo u . Biorąc pod uwagę te 
szczegóły, Epektasis nabiera pełnego znaczenia. Książka zawiera 17 poważnych rozpraw 
na temat O rygenesa  i tradycji szkoły aleksandryjskiej oraz 11 artykułów omawiających 
zagadnienia dotyczące G rzeg o rza  z N yssy i chrześcijaństwa kapadockiego. Tematy 
pracy zgrupowane wokół O rygenesa poruszają przede wszystkim zagadnienia egzegetycz- 
ne: O rygenes wobec tekstu Starego Testamentu; egegeza orygenesowska; Stromata O ry
genesa; homousios u O rygenesa; czy O rygenes był uczniem A m m oniusza S ak k asa ; 
Jan  C hryzostom  a źródła orygenesowskie; diakonia męczenników według O rygenesa, 
i wiele innych tematów, w których naświetlono sporo problemów orygenesowskich.

Jeśli tematyka skupiona wokół O rygenesa dotyczyła w sposób bezpośredni lub po
średni egzegezy Biblii, to zagadnienia związane z G rzegorzem  z N yssy odnoszą się do 
jego teologii i życia duchowego: nauka maryjna w Christus Patiens; przeżycia obecności 
Boga; harmonia świata a człowiek mikrokosmos; hellenizm w hezychazmie, i wiele innych. 
Epektasis nie ogranicza się tylko do problemów związanych z O rygenesem  i G rzegorzem  
z Nyssy. Artykuły dotyczą również K lem ensa rzym skiego , A ten ag o rasa , T eo fila  
an tio ch eń sk ieg o , Ireneusza , M arcelego  z A ncyry, Ja n a  C hryzostom a, T eodo- 
re ta , M aksym a W yznawcy, a z łacińskich pisarzy: T e r tu lia n a , C ypriana , L ak tan - 
cjusza , H ila reg o , H ieron im a, A ugustyna, L eona W. Nadto kilka artykułów dotyczy 
kultury i historii okresu patrystycznego. Książka bowiem porusza tak szeroką problematykę
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patrystyczną, jak szerokie były zainteresowania J. D an ie l o u, co zresztą prezentuje bogata 
bibliografia jego prac, umieszczona na końcu publikacji.

Epektasis składa się z pięciu części: pierwsza poświęcona jest egzegezie, hagiografii 
i liturgii patrystycznej (s. 3—246), druga O rygenesow i i szkole aleksandryjskiej (s. 247— 
—416); trzecia G rzego rzow i z Nyssy i kapadockiemu chrześcijaństwu (417—550); 
przedostania chrześcijaństwu za cesarza T eodoz jusza  (s. 551—652), ostatnie trzy rozprawy 
omawiają: P o rf ir iu sz a  verissima philosophia; stosunek J.J. W inckelm anna do ojców 
Kościoła; M anes jako apostoł Jezusa Chrystusa (s. 653—672). Zamykającą tom bibliografię 
prac J. D an ie lo u  sporządził Ch. Kannengiesser.

Epektasis opracowana przez współpracowników, uczniów i zwolenników J. D an ie lo u  
stanowi zarys najistotniejszych problemów patrystycznych, dziś najbardziej aktualnych. 
Z tego względu książka ta powinna znaleźć się w każdym poważniejszym zakładzie teologicz
nym i być uwzględniana w polskich pracach patrystycznych.

ks. Emil Stanula CSSR, Warszawa

W.E.C. FLOYD, Clement o f Alexandria's Treatment o f the Problem o f Evil, Oxford 1971, 
Oxford University Press, s. XXIII +  107.

K lem ens A lek san d ry jsk i nie napisał żadnego traktatu na temat zła. Pozostawił jednak 
wiele wypowiedzi, z których można wyrobić sobie pogląd w tym względzie. W.E.G. F loyd  
zadał sobie trud z fragmentarycznych i okazyjnie wypowiedzianych zdań odpowiedzieć 
na pytanie: w jaki sposób K lem ens widział i rozwiązywał problem zła? Jakie są oryginalne 
elementy jego nauki, jakie zbieżności i różnice w porównaniu z jemu współczesnymi po
glądami na temat zła? Nie ulega wątpliwości, że K lem ens znał problem zła, pogłębił jego 
znajomość w szkołach filozoficznych, a zwłaszcza w walce z gnostykami. To pierwsza teza 
autora omawianej monografii. Dualizm i determinizm gnostyki sprzeciwiał się wierze K le
m ensa. To założenie następne monografii na temat poglądu Aleksandryjczyka na zło. 
Zdaniem autora, dla K lem ensa Bóg dobry stworzył świat. W świecie umieszczony człowiek, 
stworzony na obraz i podobieństwo Boże, został obdarzony wolną wolą i rozumem i poprzez 
te właściwości swej natury powinien się udoskonalać aż do upoaobnienia się do Boga. Zło 
natomiast pochodzi z nieuzgodnienia woli ludzkiej z wolą Boga. Przy takim sformułowaniu, 
według K lem ensa tylko człowiek jest odpowiedzialny za zło. Tak było w przypadku złych 
aniołów, pierwszego człowieka Adama i każdego grzesznika. W świecie natomiast fizycznym 
istnieje również zło, pochodzi ono z niedoskonałości i ograniczoności materii. Cierpienia, 
choroby, śmierci nie można rozpatrywać samych w sobie, lecz w świetle ich opatrznościowych 
funkcji. Zło bowiem pomaga człowiekowi zrealizować siebie samego, czyli doprowadzić do 
upodobnienia się do Boga. Nadto rozmiary zła zostały ograniczone przez fakt Wcielenia 
Syna Bożego, jego dzieło Odkupienia, naukę, przykład, łaskę i przebóstwienie człowieka. 
W konkluzji swej monografii autor wykazuje, że chociaż poglądy K lem ensa na temat zła 
są chrześcijańskie i zgodne z tradycją, to jednak przesiąknięte są gnostycyzmem, z którym 
walczył oraz platonizmem, w którym został wychowany.

ks. Emil Stanula CSSR, Warszawa

S.R.C. LILLA, Clement o f Alexandria. A Study in Christian Platonism and Gnosticism, Ox
ford 1971, Oxford University Press, s. XIV +  266.

Źródła myśli K lem ensa A leksand ry jsk iego , pomimo wielu wysiłkach, do tej pory 
pozostają problemem otwartym. W jego pismach znajduje się spora porcja platonizmu, 
stoicyzmu i gnostycyzmu. Wiadomo, że zanim K lem ens został chrześcijaninem, jego oso
bowość, jego umysł został ukształtowany wśród uczniów i nauczycieli różnych szkół filozo
ficznych. Gdy został chrześcijaninem, w jego osobowości nastąpiły modyfikacje. Do jakiego 
jednak stopnia faktycznie zmienił swój sposób myślenia ? Odpowiedź na to pytanie stanowi 
treść monografii S.R.C. L ilia. Aby dać odpowiedź na postawione sobie pytanie, autor po
równuje główne tematy filozoficzne, jakie podejmuje w pismach K lem ens jako chrześcija


