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R E C E N Z JE

Ivo HÖLLHUBER, A sch erm it tw och  der Theologie,  S tein  am R hein 1985, 
C hristiana-Verlag, s. 116.

Autor, który jest filozofem  relig ii i socjologiem , dokonuje tutaj globalnej 
oceny zasadniczych trendów  w spółczesnej teologii. D w a problem y znajdują  
się w  centrum  jego uwagi: dem itologizacja i niebezpieczeństw o ukrytego neo- 
arianizm u. D em itologizacja zw iązana jest z nazw iskiem  Bultm anna, ale m iała  
ona w ielu  poprzedników  i pociąga za sobą daleko idące konsekw encje. Autor 
przedstaw ia krótko poglądy Bultm anna, które polegają na zapoznaniu w sze l
kiej historyczności fak tów  z życia Chrystusa, takich jak Jego cuda, a .szcze
góln ie zm artw ychw stania, przy czym za jedynie ważny uznaje on kerygm at 
o Chrystusie. Podkładem  tego sposobu m yślenia jest niedopuszczalne oddzie
len ie bytu od istnienia, a konsekw encją odcięcie się od w szelk iej transcen
dencji. Tutaj też szukają sw ego uzasadnienia poglądy, które m ów ią o „micie 
w cielen ia”, a których głów nym  przedstaw icielem  jest anglikański filozof re
lig ii John Hick.

Wraz z tym  autorem  sięgam y do drugiego głów nego w ątku książki Höl- 
lhubera dotyczącego niebezpieczeństw a neoarianizm u. Hick usiłuje wykazać, 
że Jezus był w praw dzie człow iekiem  potw ierdzonym  przez Boga, ale przeko
nanie, że jest On Bogiem  w cielonym  ukształtow ało się później, aby na dro
dze m itologicznej i poetyckiej w ykazać Jego znaczenie dla ludzkości. Autor 
w ykazuje, że Hick m yli m it, sym bol i tajem nicę oraz n ie zdaje sobie sprawy, 
że jego poglądy prowadzą do un icestw ien ia  w iary w  tajem nicę Trójcy Ś w ię
tej, a także eschatologicznej nadziei. Do podobnych idei można  sprowadzić 
poglądy Jaspersa, z tym  że ten  ostatni w ysoko ceniąc chrześcijaństw o i Pism o  
Św ięte radykalnie um ieszcza jego Założyciela, a także Boga sam ego w  sferze 
mitu, m im o iż w erbaln ie istn ienia Stw órcy nie neguje.

Höllnuber polem izuje rów nież z w ielu  innym i autoram i o podobnych ten- 
«encjach i sw oją argum entację sprowadza zaw sze do m yśli przew odniej, iż 
takie poglądy podm inow ują substancję chrześcijaństw a, a także przenikniętej 
chrześcijaństw em  kultury zachodniej. O statni rozdział przypom ina znaczenie 
E w angelii św. Jana, gdyż przytoczone poglądy złączone są najczęściej z jej 
fa łszyw ą interpretacją.

A utorow i n ależy się w dzięczność za to, że w skazał na szkodliw e tendencje, 
które n iew ątp liw ie w  dzisiejszej teologii istnieją. Można jednak żałować, że 
czyni to w  sposób w yłączn ie polem iczny, n ie zaś na drodze dialogu, który  
posiada o w ie le  w iększą siłę przekonyw ania. Na to jednak m usiałby ogra
niczyć się do n ielicznych reprezentatyw nych autorów  i odnaleźć część prawdy, 
która się w  ich poglądach znajduje.

ks. S te fan  M oysa SJ, W arszaw a

Robert h. WILKEN, Die frühen Christen. Wie sie R öm er sahen  (z ang. tłum . 
G. K i r s t e i n  OP), G raz-W ien-K öln 1986, V erlag Styria, s. 231.

B ezpośrednim  pow odem  pow stania tego dzieła było od daw na nurtujące  
jego autora pytan ie dotyczące sposobu patrzenia przez św iat pogański na ro
dzące się i rozw ijające na jego oczach chrześcijaństw o. W znalezieniu odpo
w iedzi na tak postaw ioną kw estię  pom ogli R obertow i L. W ilkenow i głów nie  
tacy przedstaw iciele starożytnej kultury, jak Pliniusz M łodszy, Galen, Celsus, 
Porfiriusz i Julian A postata. D zięki ich pism om  zdołał am erykański historyk  
naszkicow ać w  sw ojej książce n iezw yk le barw ny obraz trw ającej przez blisko  
trzysta lat, tj. od początku II w ieku aż do końca praw ie IV stu lecia krytyki. 
Dzieło to zostało napisane przede w szystkim , chociaż n ie w yłącznie, dla stu 
dentów  historii Kościoła i teologii.

K siążka Roberta L. W ilkena składa się ze spisu treści (s. 5—6), w prow a
dzenia (s. 7— 13), siedm iu rozdziałów  (s. 15—-196), posłow ia (s. 208—217), w ykazu  
bibliograficznego (s. 218—220), przypisów  (s. 221—226), indeksu osób (s. 227—


