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z argumentacji filozoficznej i przejściu na argumentację empiryczno-socjolo- 
giczną i teologiczną. G audium  et spes wprowadza do rozważań Kościoła e le
ment personalistyczny. Jeszcze jeden zwrot następuje w  latach od 1971 do 
1975, to znaczy między Populorum  progressio, a dokumentem synodu bisku
pów De iustitia  in  mundo. W tym czasie dojrzewa świadomość, że Kościół 
winien się zaangażować na rzecz sprawiedliwości społecznej. Autor twierdzi, 
że mimo częściowego uwzględnienia współczesnej sytuacji społecznej, pierw
sze miejsce w dokumentach Kościoła zajmuje konfrontacja z duchem Oświe
cenia.

Drugi rozdział książki poświęcony jest nakreśleniu podstaw nauki spo
łecznej Kościoła. Centralnym problemem jest tu prawo naturalne. К r o h 
referuje dyskusje dotyczące wartości prawa naturalnego, jak również kry
tyczne stanowisko jakie wobec tej teorii zajmuje teologia polityczna.

Trzeci rozdział dotyczy zasadniczych problemów, jakie narzuca społecz
na nauka Kościoła. Należą do nich: znaczenie objawienia i teologii w  tej 
nauce, rola Kościoła jako podmiotu w  kształtowaniu społeczeństwa św iec
kiego wreszcie problem stosunku zbawienia wiecznego do dobrobytu docze
snego człowieka.

Czwarty rozdział jest pewnym szkicem programu pozytywnego na przy
szłość. Autor domaga się przeorientowania i znalezienia innego „miejsca” dla 
nauki społecznej Kościoła. Dotąd była ona uprawiana w  ramach pewnego 
indywidualizmu posiadania dóbr mających na celu zaspokojenie potrzeb kon
sumpcyjnych człowieka. Na przyszłość winna popierać solidarność społeczną, 
zwłaszcza z biednymi, cierpiącymi, słowem — ze wszystkimi, którym nie jest 
dane czerpać z obfitości życia.

Wartość książki polega na postawieniu problemu zgodności nauki spo
łecznej Kościoła ze współczesnym sposobem m yślenia i konieczność jej sta
łej ewolucji. Pewna radykalna krytyka względem niej wydaje się pozba
wiona podstaw gdyż nie uwzględnia uwarunkowań historycznych. Nie mniej 
jednak rozważania autora są cennym fermentem, który może wpłynąć na 
ewolucję tej nauki.

ks. S te fa n  M oysa SJ, W arszawa

Karl RAHNER, Im  Gespräch, tom 1; 1964—1977, wyd. Paul I m h o f  i Hu
bert B i a l l o w o n s ,  München 1982, Kösel-Verlag, s. 340.

Karl R a h n e r  nie uchyla się od wywiadów i pytań zadawanych przez 
dziennikarzy, a przeznaczonych dla prasy, radia czy telewizji. Swoje odpo
wiedzi traktuje jako część służby ludowi Bożemu. W takich wywiadach 
uwydatnia się specjalny rodzaj jego twórczości. Trudne zagadnienia teolo
giczne, które stanowią właściwe pole jego zainteresowania, stara się wówczas 
przełożyć na język dostępny, mając przy tym zawsze na uwadze duchowe 
dobro swoich słuchaczy.

Wydane w  recenzowanej książce wypowiedzi zostały ułożone chronologi
cznie, przy czym całość materiału została podzielona na grupy tematyczne 
pod następującymi tytułami: Sobór — now y początek, Uczynić krok w  p rzy 
szłość, Na rozsta jnych drogach — o zm ianie struk tu r w  Kościele, Dzisiejsza  
szansa chrześcijaństw a, N adzieja w brew  nadziei. Przy chronologicznym ukła
dzie materiału podane tytuły odzwierciedlają w  sposób bardzo niedoskonały 
tematykę wywiadów. W rzeczywistości wątki są liczne i powtarzają się 
w ciągu całej książki; zwrócimy uwagę tylko na niektóre z nich.

Można było się spodziewać, że w  gorącym okresie posoborowym szereg 
wywiadów będzie poświęconych sprawom moralnym, którymi opinia publicz
na interesowała się najbardziej. Należą do nich przede wszystkim sprawa 
kapłańskiego celibatu i kontroli urodzeń. Co się tyczy pierwszego proble
mu Rahner podkreśla, że związek celibatu z kapłaństwem nie jest zaświad
czony przez Pismo Święte i dlatego możliwe jest w  Kościele katolickim ka
płaństwo ludzi żonatych, które zresztą jest praktykowane w  Kościołach
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wschodnich. Z drugiej strony autor kładzie nacisk na to, że nie jest potrze
bne, aby w ramach kapłaństwa były reprezentowane wszystkie formy życia 
chrześcijańskiego, a więc obok celibatu też życie małżeńskie. Xo ostatnie bo
wiem znajduje swój pełny wyraz w powołaniu chrześcijańskiego laikatu. 
Rahner zapytuje, czy tendencje przeciwne celibatowi nie pochodzą z m iesz
czańskiego sposobu życia, który dąży do pewnej wygody także w  tej dzie
dzinie.

W sprawie kontroli urodzeń, czyli — jak mówią dziennikarze — „zezwo
lenia na pigułkę”, argumentacja Rahnera jest podobna. Przedstawia on róż
ne odcienie problemu nie pozostawiając wątpliwości po czyjej stronie zaj
muje stanowisko. W encyklice H um anae vitae  nie był zaangażowany naj
wyższy autorytet nauczający papieża. Przyznaje też, że jakiś czas sam nie 
był pewny, jakie rozwiązanie jest słuszne. Rahner przyjmuje jednak roz
strzygnięcie papieskie, co wydaje się denerwować korespondenta, tak że zło
śliwie wspomina on „jezuickie ślepe posłuszeństwo”.

Dziennikarze, którzy rozmawiają z Rahnerem, poruszają nie tylko pro
blemy moralne, ale też ściśle teologiczne. Na przykład pytanie: „Co to zna
czy, że Bóg m ówi do człowieka?” pozwala Rahnerowi rozwinąć swoją teorię 
objawienia, które — jego zdaniem — polega na samoudzielaniu się Boga 
nie tylko poprzez słowo proroków, ale też przez wewnętrzną dynamikę św ia
ta i ducha ludzkiego. Pytanie: „Co rozumiemy przez to, że Jezus jest Bo
giem?” skłania autora do własnej interpretacji tradycyjnej nauki Kościoła, 
interpretacji, która pozostaje w ramach nauki Soboru Chalcedońskiego. Wy
powiada ona zdaniem Rahnera nie identyczność bóstwa z człowieczeństwem, 
ale ich jedność.

Nie brakuje też wypowiedzi świadczących o głębokim duchowym zaan
gażowaniu autora. Mówi na przykład, że celem soboru było to, co jedynie 
potrzebne: trochę w iary w niepojętego Boga, trochę miłości do Niego i do 
bliźniego i trochę nadziei, że będzie się przez Niego przyjętym. Kiedy indziej 
autor powiada, że przekonuje go całe życie Jezusa, Jego działanie, krzyż 
i zmartwychwstanie, że Jezusowi oddaje się tak, jak umie i ma nadzieję, że 
jego własne życie znajdzie w  ten sposób sensowne i wieczne spełnienie się.

Lektura wywiadów Rahnera ukazuje teologa, który całą przenikliwość 
swojego umysłu oddaje na służbę Ewangelii. Nie chodzi mu w pierwszym  
rzędzie o satysfakcję intelektualną, ale o realizację chrześcijańskiego po
wołania.

ks. S te fa n  M oysa SJ, W arszawa

Herman VOLK,G esam m elte Schriften , tom IV '.H irtenschreiben, Mainz 1982, 
Matthias-Grünewald-Verlag, s. 212.

W dniu 5 czerwca 1982 roku minęło 20 lat od dnia, gdy Herman V o l k  
został wyświęcony na biskupa dla najstarszej, bo założonej podobno jeszcze 
w II wieku, diecezji niemieckiej w  Moguncji. Z tej okazji został wydany 
czwarty tom pism kardynała Volka zawierający jego listy i inne wypowie
dzi pasterskie.

W przeciwieństwie do poprzednich prac, które miały bardziej teologicz
ny charakter, wypowiedzi zawarte w  tym  tomie są proste i krótkie oraz 
mają wyraźnie na oku cel duszpasterski. Adresatem tych wypowiedzi jest 
albo ogół diecezjan, albo w  szczególności księża. Więcej niż połowę książki 
zajmują listy pasterskie ułożone w porządku chronologicznym. Inne w ypo
wiedzi ujmują wydawcy w  następujące grupy tematyczne: Problem y w iary, 
Kościół, Chrześcijanie i ich bracia , D uszpasterstw o sakram entalne, K apłań
stw o i głoszenie słowa, M odlitw a, Różne.

Choć powyższe pisma nié rozwijają problemów teologicznych, nie bra
kuje w nich teologii. Zwłaszcza w listach pasterskich znać pióro zawodowe
go teologa, którym kardynał Volk był przez 17 lat zanim został powołany 
do służby biskupiej. Taki charakter ma list na W ielki Post roku 1963, o po


